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RESUMO 

GUILHEN, Sabine N. Síntese e caracterização de biocarvão obtido a partir do 
resíduo de coco de macaúba para remoção de urânio de soluções aquosas. 

2018. 324 p. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP, São Paulo. 

 

A geração de rejeitos radioativos é consequência da diversificada atuação do 

Brasil na área nuclear. A necessidade de um gerenciamento eficaz vem 

impulsionando pesquisas em novas tecnologias para o tratamento desses rejeitos 

de forma a garantir a segurança e a saúde dos seres humanos, além da 

preservação do meio ambiente. No Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares, rejeitos aquosos contendo urânio são gerados em diversas etapas do 

ciclo do combustível nuclear, requerendo um tratamento específico de modo a 

atingir níveis de inocuidade que permitam a sua liberação como rejeitos isentos. 

No presente estudo, a adsorção foi considerada para o tratamento desses rejeitos 

por ser uma técnica simples, de fácil operação e de baixo custo. Nos últimos 

anos, o interesse por fontes renováveis foi alavancado por questões ambientais e 

os resíduos agroindustriais tornaram-se uma fonte importante para a produção de 

novos materiais. No Brasil, o agronegócio tem uma expressiva participação na 

economia do país e a diversidade e a disponibilidade dos resíduos gerados em 

larga escala vêm se revelando como uma alternativa em potencial para a 

produção de adsorventes de baixo custo, como é o caso do biocarvão, que pode 

ser obtido através da decomposição térmica dos resíduos de biomassa. Dessa 

forma, esses resíduos de biomassa podem ser aproveitados para a obtenção de 

um material de valor agregado. Devido à sua estrutura porosa e superfície 

carregada, rica em grupos funcionais, os biocarvões são considerados excelentes 

adsorventes para metais tóxicos e, por isso, vêm conquistando o interesse de 

muitos cientistas nos últimos anos. A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma 

palmeira nativa do cerrado e uma das mais promissoras fontes naturais e 

renováveis de óleo para as indústrias cosméticas, de alimentos e para a produção 

de biocombustíveis. O processamento do óleo da amêndoa do coco de macaúba 



  

 
 

gera um resíduo, que corresponde à casca da noz, denominado de “endocarpo”. 

O presente estudo teve por objetivo demonstrar o potencial do endocarpo de 

macaúba como matéria-prima para a produção de biocarvão e a empregabilidade 

deste como material adsorvente na remoção de urânio (VI) de soluções aquosas. 

O biocarvão foi preparado por pirólise lenta a partir do endocarpo de macaúba em 

seis temperaturas diferentes (250 a 750 °C). O desempenho do processo de 

adsorção foi maximizado através da seleção das condições mais adequadas, 

ajustando-se os parâmetros que podem influenciar na adsorção: pH, dose, 

concentração inicial e tempo de contato. As maiores capacidades de adsorção 

foram obtidas para o biocarvão não-ativado produzido a 250 °C (BC250), seguido 

pelo biocarvão obtido a 350 °C (BC350), com eficiências de remoção de 86 % e 

80 %, respectivamente. Esses resultados demonstraram o importante papel 

desempenhado pelos grupos funcionais de superfície na adsorção do U, hipótese 

que foi reforçada por meio da caracterização dos biocarvões obtidos em 

diferentes temperaturas. A análise elementar confirmou a redução das frações 

molares H/C e O/C conforme temperaturas mais elevadas foram empregadas na 

pirólise do endocarpo e a análise por espectroscopia no infravermelho 

demonstrou a crescente degradação dos grupos funcionais de superfície com o 

aumento da temperatura de pirólise, reduzindo a disponibilidade de sítios ligantes. 

Por isso, os biocarvões obtidos em temperaturas mais baixas (250 e 350 °C) 

apresentaram maior capacidade de troca catiônica. Além disso, a presença de 

grupos funcionais oxigenados tais como hidroxilas, carbonilas e carboxilas 

contribui para o fenômeno de quimissorção. Entretanto, o BC350 foi selecionado 

preferencialmente ao BC250 por apresentar um maior teor de carbono fixo, 

sendo, com isso, um material mais estável e, portanto, mais adequado para 

imobilizar U radioativo a longo-prazo. A ativação física do BC350 empregando 

CO2 possibilitou o aperfeiçoamento do adsorvente, obtendo-se um biocarvão com 

uma maior capacidade de adsorção para o U, alcançando 99,17 % de remoção. A 

análise por adsorção de nitrogênio mostrou que a ativação proporcionou um 

desenvolvimento significativo da estrutura porosa do biocarvão ativado (BC350-

A), aumentando substancialmente a sua área superficial específica de 0,83 m2 g-1 

para 643,12 m2 g-1. A adsorção do U(VI) pelo biocarvão de macaúba foi melhor 

descrita pelo modelo isotérmico de Redlich-Peterson. O melhor ajuste dos dados 

experimentais foi atribuído ao modelo cinético de pseudo primeira-ordem. A 



  

 
 

técnica de microfluorescência de raios X possibilitou comprovar a presença de 

urânio no biocarvão após a adsorção. Por fim, a aplicabilidade do BC350-A foi 

avaliada, em um estudo de caso, para o efluente de UF4 gerado em uma das 

etapas do ciclo do combustível nuclear, cuja concentração era de 

aproximadamente 5,1 mg L-1 de U. Após a adsorção, a concentração de U(VI) 

remanescente em solução foi de 107 µg L-1, ficando abaixo do limite máximo 

estabelecido pela Norma CNEN-NN-8.01 (217 µg L-1) evidenciando, assim, a 

empregabilidade do BC350-A no tratamento de rejeitos aquosos contendo U. 

 

Palavras-chave: rejeitos radioativos; urânio; adsorção; macaúba; biocarvão, 

pirólise.  



  

 
 

ABSTRACT 

GUILHEN, Sabine N. Synthesis and characterization of macauba-derived 
biochar for aqueous uranium removal. 2018. 324 p. Tese (Doutorado em 

Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-

CNEN/SP, São Paulo. 

 

Radioactive wastes are generated as a consequence of Brazil’s diverse activities 

in the nuclear area. The need for effective management has been driving recent 

researches into new technologies for the treatment of these wastes in order to 

ensure the safety and health of humans, as well as the preservation of the 

environment. At the Nuclear and Energy Research Institute, uranium-containing 

aqueous wastes are generated at various stages of the nuclear fuel cycle. Specific 

treatment is required to achieve safe levels for a proper disposal. Because of its 

simplicity, easiness of operation and low cost, adsorption was considered for the 

treatment of the radioactive aqueous wastes in the present study. In Brazil, 

agribusiness has a significant participation in the country's economy and the 

diversity and availability of residues generated in large-scale reveal a potential 

alternative for the production of low-cost adsorbents, such as biochars, which have 

been gaining the interest of many scientists in the last years. Biochars can be 

obtained by thermal decomposition of biomass residues and are excellent 

adsorbents for heavy metals because of their porous structure and charged 

surface, rich in functional groups. Macaúba (Acrocomia aculeata) is a palm tree 

native to the Brazilian’s savannah and one of the most promising natural and 

renewable sources of oil for cosmetics, food and biofuels. The processing of 

almond oil of macaúba coconut produces a residue, which corresponds to the 

shell of the walnut, denominated "endocarp". The present study aimed to 

demonstrate the potential of the macaúba endocarp as a raw material for the 

production of biochar to be used as adsorbent material in the removal of uranium 

(VI) from aqueous solutions. The biochar was prepared from the macauba 

endocarp by slow pyrolysis at six different temperatures (250 to 750 °C). The 

performance of the adsorption process was maximized through the selection of the 



  

 
 

most suitable conditions, by properly adjusting the parameters that may influence 

the adsorption: pH, dose, initial concentration and contact time. The highest 

adsorption capacities were obtained for the non-activated biochar produced at 

250 °C (BC250), followed by the biochar obtained at 350 °C (BC350), with removal 

efficiencies of 86 % and 80 %, respectively. These results point out to the 

importance of the surface functional groups in the U adsorption because they 

provide a large amount of binding sites. This hypothesis was reinforced through 

the characterization of the biochars obtained at different temperatures. Elemental 

analysis confirmed the reduction of the H/C and O/C molar fractions at higher 

pyrolytic temperatures and the infrared spectroscopy analysis demonstrated the 

increasing degradation of surface functional groups with growing temperatures. 

The presence of oxygenated functional groups such as hydroxyls, carbonyls and 

carboxyls contribute to the increase of the cation exchange capacity (CEC) and 

the biochars obtained at lower temperatures (250 and 350 °C) favor the process of 

adsorption by chemisorption. BC350 was preferentially selected to BC250, 

because of its higher fixed carbon content, thus, a more stable material and, 

therefore, more suitable for a long-term immobilization of radioactive U. Physical 

activation of BC350 resulted in an enhanced biochar, with a greater adsorption 

capacity for U, reaching over 99 % of removal efficiency. Nitrogen adsorption 

analysis showed that the activation provided a significant development of the 

porous structure of the activated biochar (BC350-A), substantially increasing its 

specific surface area from 0,83 m2 g-1 to 643,12 m2 g-1. The adsorption was better 

described by the Redlich-Peterson isotherm model. The best fit of the 

experimental data was attributed to the pseudo first-order kinetic model. The X-ray 

microfluorescence technique evidenced the presence of U in the biochar after 

adsorption. Finally, the applicability of BC350-A was evaluated for the UF4 effluent 

generated in one of the stages of the nuclear fuel cycle. After adsorption, the U 

(VI) was successfully removed from the aqueous effluent, achieving a remaining 

concentration of 107 μg L-1, thus proving the BC350-A applicability for the 

treatment of U-containing aqueous wastes. 

 

Key words: radioactive wastes; uranium; adsorption; macauba; biochar, pyrolysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e o aproveitamento da energia nuclear se 

intensificaram a partir do século XX, especialmente depois dos estudos realizados 

pelo físico italiano Enrico Fermi (1901–1954). O marco da “Era Nuclear” 

aconteceu quando o primeiro reator nuclear entrou em operação na Universidade 

de Chicago (Illinois, EUA) em 1942. Desde então, avanços tecnológicos na área 

vêm propiciando um aumento na produção de radioisótopos para atender a 

demandas crescentes em diversos setores: medicina (radiologia, radioterapia e 

medicina nuclear), agricultura, indústria (esterilização de alimentos, utensílios 

médicos/cirúrgicos, irradiação de fios e cabos elétricos, radiografia industrial, 

medidores nucleares) e pesquisa (JESUS, 2013). 

No Brasil, o Programa Nuclear teve início em 1951, com o advento do 

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq). O desenvolvimento do setor nuclear no 

Brasil incluía a nacionalização da tecnologia nuclear. O Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN – CNEN/SP), inicialmente denominado de Instituto 

de Energia Atômica (IEA), foi fundado em 1956 com a missão de realizar 

pesquisas na área nuclear. O reator nuclear, IEA-R1, inaugurado em 1958 no 

então IEA, foi o primeiro reator nuclear a operar no hemisfério Sul, fruto do 

Programa “Átomos da Paz”, proposto em 1953 na ONU, pelo então presidente 

norte-americano Dwight David Eisenhower (LINARDI, 2016). 

O Projeto do Ciclo do Combustível da Marinha do Brasil permitiu ao 

país alcançar o domínio da tecnologia do ciclo do combustível nuclear. A 

tecnologia de enriquecimento de urânio foi desenvolvida no Brasil pelo Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em parceria com o IPEN. O 

combustível nuclear destinado ao abastecimento das usinas de Angra é fabricado 

pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB, Resende, RJ) com urânio enriquecido 

pelo Centro Experimental ARAMAR da Marinha. 



  

32 
 

Atualmente, o IPEN (CNEN/SP) é a unidade de pesquisa da  Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN) responsável pela produção e distribuição de 

radioisótopos e radiofármacos para uso em medicina nuclear no Brasil. Ao longo 

dos anos, e com o avanço no diagnóstico e no tratamento de inúmeras doenças, 

a medicina nuclear tornou-se uma prática fundamental. Desde 1981, os geradores 

de tecnécio (99Mo–99mTc), produzidos com exclusividade pelo IPEN, são 

empregados em hospitais e clínicas do Brasil. Em 2017, a impressionante marca 

de 426 geradores de tecnécio foram produzidos e distribuídos semanalmente pelo 

IPEN, com participação de 4,4 % do mercado mundial em consumo de molibdênio 

(CALVO, 2017). Em 2005, o IPEN já supria 100 % da necessidade anual do 

mercado nacional de 67Ga (gálio-67) e 201Tl (tálio-201), produzidos no cíclotron, e 

60 % de 131I (iodo-131), produzido no reator IEA-R1. Entretanto, continua, até 

hoje, dependente da importação total de 99Mo (molibdênio-99) e parcial de 131I, 

principais radioisótopos produzidos em reator para produção de radiofármacos 

(ROSA, 2013). Nesse contexto, o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), 

atualmente em fase de projeto, é de altíssima importância, pois pode dar 

autonomia ao país na produção de radioisótopos e radiofármacos, além de 

ampliar a capacidade nacional em pesquisas empregando técnicas nucleares.  

Entretanto, um importante passivo vem sendo gerado em decorrência 

desses avanços e das aplicações nucleares que envolvem o uso de materiais 

radioativos: os rejeitos radioativos (BARBOZA, 2009). Segundo a Agência 

Internacional de Energia Atômica (AIEA, 2003), estes rejeitos são definidos como 

“qualquer material que contenha ou esteja contaminado com radionuclídeos em 

concentrações ou níveis de atividade maiores que os limites de isenção 

estabelecidos pela autoridade competente”. A CNEN, uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), é o órgão 

responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e o uso da energia 

nuclear no Brasil. Segundo a CNEN, rejeito radioativo se define como “qualquer 

material resultante de atividades humanas, que contenha radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de isenção, especificadas na Norma CNEN-

NE-6.02 Licenciamento de Instalações Radioativas, e para o qual a reutilização é 

imprópria ou não prevista” (CNEN, 1998). 
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Os rejeitos radioativos podem ser gerados em diferentes formas físicas 

e químicas. Essas diferenças resultam em uma variedade de alternativas para a 

sua gestão, que incluem o processamento, o armazenamento e a disposição final. 

Alguns parâmetros podem ser empregados para classificação de rejeitos 

radioativos, tais como: origem, criticalidade, propriedades radiológicas, 

propriedades físicas e químicas, propriedades biológicas e outros fatores como 

volume e distribuição física (AIEA, 2009). O sistema de classificação 

internacionalmente aceito baseia-se no nível de atividade e no tempo de meia-

vida do rejeito. A Norma CNEN-NN-8.02 (CNEN, 2014) apresenta essa 

classificação. 

Muitas atividades envolvendo o uso de radionuclídeos e a produção de 

energia nuclear, incluindo todas as etapas do ciclo do combustível nuclear, 

resultam na geração de rejeitos radioativos. O uso de radioisótopos e fontes 

seladas de radiação na medicina e na indústria também geram rejeitos 

radioativos, bem como as atividades relacionadas aos programas de defesa e ao 

processamento de minérios ou outros materiais contendo radionuclídeos de 

ocorrência natural. Atividades de intervenção, que são necessárias depois de 

acidentes ou para remediar áreas afetadas por práticas passadas, também 

resultam na geração de rejeitos radioativos. Esses rejeitos são gerados em uma 

variedade de formas, concentrações e atividades. Além disso, os radionuclídeos 

presentes nos rejeitos radioativos podem ter um amplo espectro de meias-vidas 

(AIEA, 2009). Dessa forma, é indiscutível de que se trata de um problema 

complexo, que, muitas vezes, requer a combinação de várias técnicas para o seu 

tratamento e gerenciamento. 

Rejeitos radioativos líquidos podem ser decorrentes de atividades de 

reprocessamento, nas quais o combustível é dissolvido e tratado para separar os 

componentes físseis remanescentes dos produtos de fissão e de ativação. Nesse 

caso, o rejeito líquido principal é constituído de uma solução de ácido nítrico, a 

qual contém produtos de fissão com altos níveis de atividade e actinídeos em 

altas concentrações. Esse rejeito é classificado como de “Alto Nível de Radiação” 

ou “RAN” (Classe 3) e armazenado em tanques previamente à sua eventual 

solidificação (a vitrificação, por exemplo, é uma técnica atualmente empregada). 
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Entretanto, em muitos locais, o rejeito líquido RAN vem sendo armazenado em 

tanques por períodos de tempos que se estendem por décadas. Rejeitos líquidos 

de baixo e médio níveis de radiação ou “RBMN” (Classe 2) são normalmente 

provenientes das etapas do ciclo do combustível nuclear e dos processos de 

descontaminação no descomissionamento de instalações nucleares (AIEA, 2009). 

Esses rejeitos são acondicionados em blindagem especial e armazenados em 

depósitos provisórios ou permanentes, de acordo com o tempo de meia-vida. 

No IPEN, os usos institucionais de materiais radioativos incluem 

atividades nos campos da pesquisa, indústria e medicina. Essas atividades, 

particularmente no campo da pesquisa, são muito variadas e resultam na geração 

de rejeitos de diferentes classes. Dessa forma, a gestão de rejeitos radioativos 

deve ser realizada de modo a garantir a proteção à saúde e a preservação do 

meio ambiente. O regulamento que estabelece as bases para a gestão de rejeitos 

radioativos foi elaborado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) em 

1985. Trata-se da Norma CNEN-NE-6.05 (CNEN, 1985). Essa Norma foi 

posteriormente substituída pela Norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014). 

Os rejeitos radioativos líquidos gerados no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN – CNEN/SP) são armazenados na Gerência de 

Rejeitos Radioativos (GRR) e, em 2009, já somavam aproximadamente 910 litros 

(JESUS, 2013). Devido a restrições de capacidade, esse volume permanece 

praticamente inalterado até os dias de hoje, impossibilitando o recebimento de 

rejeitos líquidos de outros setores, os quais devem permanecer em seus Centros 

de origem até liberação de espaço. Nesse contexto, fica evidente a necessidade 

de uma caracterização e posterior tratamento desses rejeitos, visando a redução 

de seu volume armazenado. 

Esses rejeitos são, em sua maioria, provenientes de atividades 

institucionais ligadas à pesquisa, à produção de radioisótopos para aplicação em 

medicina nuclear e ao ciclo do combustível nuclear (efluentes gerados nas etapas 

de precipitação de UF4, produção de urânio metálico e precipitação do diuranato 

de amônio, além daqueles resultantes de análises referentes à qualificação do 

combustível nuclear), uma vez que o IPEN fornece o combustível para o reator de 
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pesquisa IEA-R1. Esses rejeitos apresentam características peculiares e devem 

ser controlados e tratados, seguindo normas e regulamentos específicos. 

Dentre os radionuclídeos presentes nos rejeitos radioativos, um dos que 

mais demanda atenção é o urânio (U), devido às suas características 

radiotóxicas. É o elemento mais pesado de ocorrência natural no planeta Terra. O 

urânio natural consiste de três isótopos (GABURO et al., 2000): U-238 (92,284 

%), U-235 (0,711 %) e U-234 (0,005 %). O isótopo U-238 tem um tempo de meia 

vida de 4,47 bilhões de anos e o seu decaimento ocorre por emissão de partículas 

alfa (α) e radiação gama (γ) de baixa energia. As partículas alfa são um tipo de 

radiação corpuscular altamente ionizante e pouco penetrante. Isso significa que, 

comparada às partículas beta e aos raios gama, as partículas alfa possuem um 

poder de ionização maior, porém, como seu poder de penetração é muito 

pequeno, essas partículas podem ser detidas pela camada mais externa da 

epiderme, representando um risco menor quando a exposição externa é 

considerada. 

Na contaminação radioativa, o material radioativo é absorvido pelo 

corpo e pode ser externa, através do contato direto com a pele, e interna, através 

da ingestão e/ou inalação. Na exposição externa, o indivíduo é exposto à radiação 

emitida por uma fonte radioativa externa sem que aconteça contato direto com o 

material radioativo. Nesse caso, os efeitos dessa exposição dependem do tipo de 

radiação ao qual o indivíduo foi exposto e à duração dessa exposição. No caso da 

exposição interna, acontece o fenômeno de incorporação radioativa, tornando-se 

o indivíduo, que foi contaminado, também radioativo, ou seja, uma fonte radioativa 

(emissor de radiação). Esse indivíduo será irradiado de dentro para fora, 

continuamente, possivelmente durante anos. No caso do urânio, sendo um 

emissor alfa, essa irradiação interna é especialmente crítica, pois a radiação 

ionizante é um agente físico carcinogênico sem dose limiar, produzindo os 

chamados “efeitos estocásticos” (XAVIER et al., 2010).  

O urânio é um elemento sensível a mudanças de pH (BONOTTO, 

2013). Possui as valências +2, +3, +4, +5 e +6, sendo as duas primeiras 

consideradas poderosos agentes redutores, os estados de oxidação +4 e +6 são 
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comuns na natureza e a valência +5, em presença de água, é instável em relação 

a +4 e +6 (KRAUSKOPF, 1972). O íon U4+ ou U(IV) ocorre como UO2, na sua 

variedade cristalina (uraninita) ou na forma microcristalina (pechblenda). Se este 

íon reage com bases, forma hidróxidos extremamente insolúveis, como U(OH)4. 

Em contrapartida, o íon U6+ ou U(VI) forma o cátion uranila (UO2
2+), que é solúvel 

(BONOTTO & SILVEIRA, 2006). Logo, os compostos de U6+ são mais móveis que 

os de U4+, o que acontece, segundo GOLDSCHMIDT (1964), por causa do maior 

potencial iônico do U(VI). 

Atividades de mineração envolvem, em grande parte, a contaminação das 

águas superficiais e subterrâneas, podendo inclusive alcançar níveis superiores a 

50  mg L-1 (BARGAR et al., 2000). Devido à alta solubilidade do U3O8 (“yellow 

cake”) em água, a sua dispersão no meio ambiente é favorecida, aumentando a 

sua disponibilidade e, como consequência, os riscos associados à saúde . Uma 

vez no meio ambiente, a exposição pode acontecer através de contaminação 

radioativa (externa e interna) e da irradiação. O processamento do urânio no ciclo 

do combustível nuclear tem como consequência a geração de rejeitos líquidos 

contendo urânio em diferentes graus de enriquecimento. Esses rejeitos, embora 

controlados, devem ser tratados e armazenados de acordo com a legislação 

vigente. 

Assim, a busca de alternativas para o tratamento de rejeitos radioativos 

líquidos contendo urânio é importante, tanto para a mitigação de impactos 

ambientais, como para a redução de volume de rejeitos radioativos advindos de 

atividades nucleares e que devem ficar armazenados em locais designados pela 

CNEN. As técnicas mais comumente empregadas para o tratamento de rejeitos 

radioativos aquosos são: precipitação química (FLOURET et al., 2009), 

evaporação (DMITRIEV et al., 2009), troca-iônica (BORAI et al., 2008, SINHA et 

al., 1996), osmose reversa (ARNAL, 2003), ultrafiltração (RANA et al., 2013, 

ZAKRZEWSKA-TRZNADEL, 2013, XIONG et al., 2008), extração por solvente 

(SONAR et al., 2012) e adsorção (JESUS, 2013). Comparativamente, a adsorção 

é uma alternativa para o tratamento de rejeitos e efluentes cujo contaminante está 

presente em baixas concentrações por ser uma técnica simples, de fácil operação 

e baixo custo. 
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A adsorção é a adesão física ou ligação de íons e moléculas na 

superfície de um sólido (GADD, 2009), sendo amplamente empregada para pré-

concentração de radionuclídeos a partir de um grande volume. O U(VI) presente 

em rejeitos aquosos pode ser parcialmente removido por precipitação, 

dependendo de seu composto químico. Porém, esse método de remoção muitas 

vezes não é suficiente para atingir os limites desejados. Em relação a essa 

problemática, a adsorção apresenta-se como uma alternativa em potencial para o 

tratamento complementar, principalmente devido à variedade de materiais 

adsorventes que vêm sendo desenvolvidos para essa finalidade. Podem ser 

citados, por exemplo: a magnetita (EBNER et al., 2011; MARMIER & FROMAGE, 

2000; CATALETTE et al., 1998), o carvão ativado (POPOVA et al., 2013; EL-

ZAKLA et al., 2011; CHAN et al., 2004), as argilas pilarizadas (SEN GUPTA, 

2012), as zeólitas (WANG, 2010), a bentonita (DUBEY et al., 2013, ALDAYEL et 

al., 2010), a montmorilonita (GALAMBOS et al., 2010; SHABAN & MACASEK, 

1998) e as biomassas (ESKANDER et al., 2011; KEDARI et al., 2001; CAN & 

JIANLONG, 2010). 

Com os avanços na área da nanotecnologia nos últimos anos, os 

nanomateriais a base de carbono vêm sendo estudados quanto ao seu potencial 

como adsorventes para remoção de metais tóxicos e radionuclídeos de soluções 

aquosas. Adsorventes de base carbonácea incluindo carvão ativado, nanotubos 

de carbono e fulereno usualmente apresentam alta capacidade de adsorção e alta 

resistência térmica (REN et al., 2011; RAO et al., 2007; SEYMOR et al., 2012; 

WANG et al., 2012; SCHIERZ & ZÄNKER, 2009). 

Na última década, vem se observando uma tendência em relação ao 

aproveitamento de subprodutos e resíduos agrícolas como uma solução 

sustentável para o tratamento de águas residuais (DE GISI et al,  2016), 

fornecendo uma variedade de fontes renováveis para a produção de biocarvão, 

um material poroso, rico em carbono. Muitos estudos apontam para o potencial do 

biocarvão no tratamento de águas residuais, por efetivamente remover metais 

tóxicos de soluções aquosas (INYANG et al., 2016; PATRA et al., 2017). A 

mesma lógica pode ser aplicada para o tratamento de rejeitos radioativos 

aquosos, representando um campo de aplicação pouco explorado. 
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2 JUSTIFICATIVA E ORIGINALIDADE 

2.1 Justificativa do estudo 

Um extensivo levantamento da literatura evidenciou um número 

crescente de pesquisas com biocarvões envolvendo aplicações na remoção de 

contaminantes de meios aquosos. Além disso, o potencial sócio-econômico-

ambiental dos biocarvões é notável. Isso se deve não apenas à sua excelente 

habilidade de adsorção, mas também aos seus benefícios ambientais e 

econômicos.  

No Brasil, o agronegócio representa uma expressiva participação na 

economia. A diversidade de biomassas e a disponibilidade de recursos renováveis 

pavimentam o uso estratégico de resíduos da cadeia produtiva agroindustrial para 

produção de materiais de valor agregado. Nesse contexto, além de justificável, é 

imprescindível investir em esforços intelectuais que valorizem as cadeias 

produtivas em âmbito nacional, reduzindo possíveis impactos ambientais. 

Por ser facilmente adaptável e necessitar de menos precipitação, a 

macaúba é uma palmeira capaz de crescer fora de zonas típicas da floresta 

tropical, sendo frequentemente encontrada em pastos do cerrado brasileiro em 

um conceito sustentável, sem a necessidade de devastar florestas nativas. Dessa 

forma, a macaúba é cultivada em sistema denominado silvo pastoril, sem 

mudança do uso da terra, e de maneira economicamente e socialmente 

sustentável. Seu fruto ou coco pode ser processado para extração de óleo vegetal 

com altíssimo potencial econômico. Após a extração do óleo da amêndoa, a 

casca, ou “endocarpo”, torna-se um resíduo, que pode ser aproveitado para a 

elaboração de um material adsorvente de baixo custo. Isso é feito por meio da 

pirólise do endocarpo e subsequente obtenção de um biocarvão. 

O biocarvão, por sua vez, pode ser usado como um adsorvente eficaz 

no tratamento de contaminantes. No entanto, uma série de questões deve ser 

levada em consideração para validar esse conceito. É certo que existe uma gama 

de parâmetros-chave que afetam as características do carvão e que esses fatores 
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podem ter uma influência notável sobre a eficiência da adsorção do carvão 

correspondentemente resultante. Por isso, é necessário que estudos 

complementares forneçam informações sobre as condições ideais para a 

produção de biocarvão com propriedades específicas a fim de melhorar sua 

habilidade de adsorção. 

Esse estudo não só considera avaliar a aplicabilidade do biocarvão 

obtido a partir do resíduo de coco de macaúba para remoção de urânio de 

soluções aquosas, como também enfatiza a necessidade de um ajuste adequado 

dos parâmetros operacionais para a otimização do processo de produção visando 

a obtenção de um material com boas propriedades adsorventes. 

2.2 Originalidade 

O ineditismo do presente estudo está no desenvolvimento de processo 

e produto. A contribuição original está em selecionar a condição otimizada quanto 

à viabilidade técnico-operacional do uso de biocarvão de macaúba como 

adsorvente para remoção de urânio de soluções aquosas. Para tanto, a influência 

dos principais parâmetros referentes à produção do biocarvão (temperatura, 

atmosfera, fluxo, tempo de residência, tipo de ativação) na aplicação selecionada 

foi avaliada.  

Apesar de haver muitos estudos com biocarvões na literatura, 

pouquíssimos levam em conta os parâmetros usados no seu preparo que podem 

interferir no uso pretendido. As informações existentes sobre a química de 

superfície de materiais adsorventes são relativamente escassas. Cada biomassa 

apresenta uma estrutura diferenciada e especializada devido à presença de 

grupamentos superficiais e, portanto, a elucidação desses grupos e dos 

mecanismos pelos quais ocorre a adsorção será uma contribuição para a área. 

A aplicação do biocarvão de macaúba na remoção de urânio de rejeitos 

radioativos aquosos permitirá alinhar o estudo aos interesses institucionais e, 

dessa forma, proporcionar ao IPEN uma alternativa para o tratamento dos rejeitos 

gerados no Instituto em decorrência das atividades de pesquisa ou advindos das 

etapas do ciclo do combustível nuclear. Dessa forma, pretende-se reduzir o 
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volume dos rejeitos estocados em suas dependências. Embora certos métodos já 

sejam empregados para o tratamento de alguns rejeitos do IPEN, atender aos 

padrões de lançamento ainda é um desafio, pois os métodos tradicionais são 

costumeiramente mais efetivos para concentrações elevadas em solução. A 

remoção fina, de concentrações baixas, requer uma técnica mais especializada, 

no caso, a adsorção, empregando um material adsorvente customizado, isto é, 

produzido através de um processo de produção adaptado de forma a se obter 

características específicas, seletivamente compatíveis com o “elemento 

problema”. Nesse trabalho, adota-se o conceito de “designer biochar”, o qual 

indica uma modificação ou síntese de biocarvão orientada para uma aplicação 

específica. 

Ainda que orientado ao tratamento de rejeitos institucionais, ressalta-se 

que o material desenvolvido nesse trabalho não se restringe a um uso 

institucional e pode ser empregado para o tratamento de rejeitos aquosos 

contendo urânio advindos de outras atividades do setor nuclear (mineração, 

indústria, medicina, etc.), ampliando a abrangência de sua aplicação. 

Ainda são poucos os estudos que exploram os biocarvões como um 

adsorvente na área nuclear. Na última década, apenas 5 trabalhos foram 

publicados relacionando “biocarvão” e “rejeitos radioativos” (ZHANG, et al., 

2013d; LAILI, et al., 2015; LAILI, et al., 2016; YAKOUT, 2016a; LAILI, et al., 2017) 

e 14 trabalhos foram publicados relacionando “biocarvão” e “urânio” (KUMAR, et 

al., 2011; ZHANG, et al., 2013d; HADJITTOFI & PASHALIDIS, 2015; HADJITTOFI 

& PASHALIDIS, 2016; RIEDEL, et al., 2015; YAKOUT, 2016a; YAKOUT & 

ELSHERIF, 2016b; GRAMMS & VOIGT, 2016; ASHRY, et al., 2016; CHAUKURA, 

et al., 2017; LIATSOU et al., 2017a; LIATSOU, et al., 2017b; MISHRA, et al., 

2017; DONG, et al., 2017). 

 Sendo assim, esse estudo irá ampliar o conhecimento nessa área, 

contribuindo para o avanço da engenharia de materiais provenientes de 

biomassa, um recurso natural e renovável.  
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3 OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo foi sintetizar e caracterizar o biocarvão 

derivado do coco de macaúba, avaliando o seu potencial de aplicabilidade como 

adsorvente para remoção de urânio de rejeitos radioativos aquosos.  

As etapas específicas do estudo compreenderam: 

• A caracterização da matéria-prima (endocarpo da macaúba); 

• A otimização dos parâmetros de pirólise e a síntese do biocarvão sob 

condições específicas, variando-se a temperatura máxima de pirólise; 

• A seleção do biocarvão obtido em determinada temperatura de pirólise 

para a realização dos ensaios de adsorção levando em conta a relação 

entre rendimento e carbono fixo; 

• O estudo dos parâmetros que influenciam na adsorção de U(VI) pelo 

biocarvão selecionado: pH da solução,  dose de adsorvente, tempo de 

contato e concentração inicial de U(VI);  

• A realização de um planejamento fatorial do tipo “2k“ para avaliar a 

influência dos parâmetros supracitados no processo de adsorção; 

• A comparação da capacidade de adsorção dos biocarvões obtidos em 

diferentes temperaturas de pirólise sob condições otimizadas; 

• A ativação física do biocarvão a fim de avaliar a capacidade de 

adsorção do U(VI) sobre o biocarvão ativado; 

• O estudo dos processos de adsorção usando diferentes modelos de 

isotermas; 

• A caracterização do biocarvão de macaúba; 

• A determinação dos mecanismos de adsorção; 

• A caracterização do rejeito radioativo; 

• O estudo de caso, no qual o adsorvente, preparado em condição 

otimizada, foi testado em situação real para remoção de urânio de 

rejeitos radioativos aquosos provenientes da etapa de precipitação do 

tetrafluoreto de urânio (UF4) no ciclo do combustível nuclear. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Adsorção e biossorventes 

A adsorção é um processo em que uma espécie química, o adsorbato, 

se fixa à superfície de outra espécie denominada adsorvente (ATKINS, 1999), 

podendo ser física e/ou química. Na adsorção física, ou fisissorção, as interações 

intermoleculares entre adsorbato e adsorvente podem ocorrer através de forças 

eletrostáticas e/ou de forças de Van der Waals. Apesar de fracas, essas 

interações são de longo alcance. A fisissorção é um fenômeno exotérmico, pois o 

adsorbato perde energia ao interagir com o adsorvente. Além disso, esse 

processo é tipicamente reversível e mais de uma camada de adsorbato pode ser 

observada sobre a superfície do adsorvente. O adsorbato é dessorvido quando a 

superfície do adsorvente é aquecida. Geralmente, não existe muita especificidade 

por sítios de adsorção e as interações do tipo adsorbato-adsorbato são 

tipicamente mais importantes que as do tipo adsorbato-adsorvente. Nesse tipo de 

adsorção, o equilíbrio é atingido rapidamente (ATKINS, 1999).  

Na adsorção química ou quimissorção, as moléculas ou átomos do 

adsorbato se fixam à superfície do adsorvente através de ligações químicas, 

usualmente covalentes, levando à formação de uma monocamada. Essas 

ligações são fortes e, por isso, a quimissorção tem um caráter irreversível. Além 

disso, as ligações químicas ocorrem em sítios específicos e as interações laterais 

(adsorbato-adsorbato) são menos importantes que as interações do tipo 

adsorbato-adsorvente. A adsorção química é favorecida com o aumento da 

temperatura e o processo é mais lento do que a adsorção física (ATKINS, 1999). 

A remoção de metais, metaloides e/ou radionuclídeos por um material 

de origem biológica na ausência de atividade metabólica celular é denominada de 

biossorção (GADD, 1993; CHONG & VOLESKY, 1995; VOLESKY, 2004). As 

vantagens do processo de biossorção em relação aos métodos convencionais de 

tratamento incluem baixo custo, alta eficiência, minimização da utilização de 

produtos químicos, capacidade de regeneração do biossorvente e a possibilidade 
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de recuperação de metais (KRATOCHVIL & VOLESKY, 1998; FOMINA & GADD, 

2014). 

Segundo VOLESKY (1987), para que a biomassa, ou derivados da 

mesma, seja considerada um bom biossorvente, é necessário que satisfaça 

alguns requisitos: (1) sorção eficiente e rápida liberação do material adsorvido; (2) 

baixo custo de produção do material biossorvente e possibilidade de reutilização; 

(3) separação eficiente, rápida e barata do biossorvente da solução tratada; e (4) 

elevada seletividade para adsorção e dessorção. Além disso, a biomassa é uma 

matéria-prima interessante para a produção de materiais adsorventes de valor 

agregado, por ser renovável e, na maioria das vezes, abundante. 

4.2 Biocarvões 

Materiais adsorventes oriundos de resíduos agrícolas podem ser 

utilizados para remoção de metais tóxicos de efluentes. Um desses materiais é o 

biocarvão (“biochar”, BC) ou carvão de biomassa, um sólido rico em carbono 

obtido através da decomposição térmica (pirólise ou carbonização) da biomassa, 

que pode ser aplicado no solo, tanto para o melhoramento agrícola, como para o 

sequestro de carbono (SOHI, 2012). Além disso, a bioenergia advinda do 

processo de pirólise proporciona um substituto em potencial para os combustíveis 

fósseis (LEHMANN, 2007). 

O crescente interesse em biocarvões impulsionou pesquisas e 

aplicações tecnológicas em várias áreas multidisciplinares. O uso de biocarvões 

para remoção de poluentes de soluções aquosas tem conquistado o interesse de 

muitos cientistas nos últimos anos. O número de publicações em revistas 

indexadas contendo as palavras-chave “biocarvão” (“biochar”) ou “biocarvão + 

água + adsorção” (“biochar + water + adsorption”) aumentou consideravelmente 

entre 2007 e 2017 (Figura 1), indicando um interesse crescente da comunidade 

científica nesse tipo de material. 

As propriedades específicas do biocarvão que o qualificam como um 

adsorvente em potencial para a remoção de poluentes de soluções aquosas 

incluem: elevada área superficial específica, estrutura porosa, superfície rica em 
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grupos funcionais e componentes minerais. Como adsorvente, o biocarvão 

apresenta uma estrutura porosa, semelhante ao carvão ativado, o adsorvente 

mais comumente empregado, e também o mais eficiente, na remoção de diversos 

poluentes da água em todo o mundo (FARIA et al., 2004; NAKAGAWA et al., 

2004; CHEN et al., 2007).  

Comparado ao carvão ativado, o biocarvão tem o potencial de ser um 

adsorvente eficiente e de baixo custo. A produção do carvão ativado requer 

temperaturas mais elevadas e um processo adicional de ativação. 

Comparativamente, a produção do biocarvão é mais barata e requer menos 

energia (CAO et al., 2009; ZHENG et al., 2010; KARAKOYUN et al., 2011; 

AHMAD et al., 2012; LU et al., 2012). Além disso, a matéria-prima para a 

produção do biocarvão pode ser obtida a partir de recursos naturais e renováveis, 

como a biomassa agrícola (SHEN et al., 2012; YAO et al., 2012; QIAN & CHEN, 

2013; XU et al., 2013b). 

Figura 1 – Evolução do número de publicações em jornais indexados contendo as 

palavras-chave “biochar” e “biochar + water + adsorption” entre 2007 e 2017.  

 

Fonte: autora da tese. 

Nesse contexto, a grande quantidade de resíduos gerados em 

decorrência das atividades da cadeia agroindustrial brasileira pode ser 

aproveitada como fonte de matéria-prima oriunda de recursos naturais 
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renováveis, que, por sua diversidade e disponibilidade, representa uma alternativa 

interessante, não só para o descarte desses resíduos, como também para o 

desenvolvimento de adsorventes de baixo custo, tais como os biocarvões. O 

aproveitamento desses resíduos agrega valor ao produto final além de minimizar 

o impacto ambiental decorrente de seu acúmulo no meio ambiente. 

Assim, a conversão de biomassa em biocarvão e seu uso como 

adsorvente apresenta-se como uma solução vantajosa, tanto do aspecto de 

gestão de resíduos, como para a proteção do meio ambiente (CAO et al., 2009; 

ZHENG et al., 2010). 

Por ser um material renovável e de baixo custo, o biocarvão é um 

recurso promissor para o tratamento de contaminantes presentes na água. Muitos 

estudos vêm demonstrando a excelente capacidade dos diversos tipos de 

biocarvão para a remoção de contaminantes (metais tóxicos, poluentes orgânicos, 

etc.) de soluções aquosas, alguns dos quais sendo comparáveis ou até 

superiores, nesse quesito, ao carvão ativado comercial (KARAKOYUN et al., 

2011; XUE et al., 2012; ZHANG et al., 2012; YANG et al., 2014b).  

As publicações a respeito de biocarvão referem-se principalmente aos 

aspectos técnicos, econômicos e ambientais e, em sua maioria, abordam a sua 

aplicação em solos (ATKINSON et al., 2010; BEESLEY et al., 2011; DUKU et al., 

2011; JEFFERY et al., 2011; LEHMANN et al., 2011; MEYER et al., 2011; 

MANYÀ, 2012; AMELOOT et al., 2013; GURWICK et al., 2013; STAVI & LAL, 

2013).  

Entretanto, ainda que poucos trabalhos descrevam o emprego do 

biocarvão na remoção de poluentes da água (AHMAD et al., 2013b), o crescente 

interesse de pesquisas científicas e aplicações de engenharia no que tange o uso 

de biocarvão para a purificação de água e para o tratamento de águas residuais, 

requer a compreensão dos mecanismos de adsorção envolvidos. 
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 Produção e propriedades do biocarvão 4.2.1

As propriedades físicas e químicas do biocarvão dependem da matéria-

prima e da tecnologia de pirólise. As matérias-primas advêm principalmente a 

partir de biomassa agrícola, um dos recursos renováveis mais abundantes do 

planeta.  

Resíduos de colheitas, biomassa de madeira, restos de animais e 

resíduos sólidos tem sido utilizados para produzir carvão de biomassa a partir de 

processos termoquímicos variados, tais como: pirólise lenta, pirólise rápida, 

carbonização hidrotérmica (HTC), carbonização rápida (“flash”), torrefação e 

gaseificação (MEYER et al., 2011). A Tabela 1 apresenta as características 

básicas desses processos. 

Tabela 1 – Características dos diferentes processos termoquímicos para 

produção do carvão de biomassa. 

Tecnologia Tempo de residência Taxa de aquecimento Temperatura (°C) 
Torrefação 10 – 60 min Intermediária 250 – 300 
Pirólise lenta min – dias Muito pequena 100 – 700  
Pirólise 
rápida 

~ 1 s Muito alta 300 – 1000 

Gaseificação 10 – 20 s Alta 700 – 800  
HTC 1 – 12 h Pequena 180 – 300  
Flash < 30 min Intermediária 300 – 600 
Fonte: adaptada de Meyer et al. (2011). 

Uma lista do rendimento desses diferentes processos e suas 

respectivas condições operacionais (temperatura, T, e tempo de residência, t), 

nas diferentes aplicações está apresentada na Tabela 2. 

Um levantamento das principais técnicas de conversão térmica 

empregadas em diferentes estudos em que o biocarvão foi empregado como 

adsorvente para remoção de contaminantes de soluções aquosas está 

apresentado na Tabela 3. 
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Tabela 2 – Rendimentos dos biocarvões produzidos por diferentes tecnologias de conversão termoquímica. 

Tecnologia T (°C) t Rendimento (%) Referências 
Pirólise lenta 150–700 min–dias 15 – 89 % (TONG et al., 2011; YAO et al., 2011; AHMAD et al., 2012; CHEN 

et al., 2012b) 
Pirólise rápida 300–1000 ≤ 2 s 12 – 37 % (MOHAN et al., 2006; DESISTO et al., 2010; SHAH et al., 2012) 
HTC 180–300 30 min–16 h 36 – 72 % (PIMCHUAI et al., 2010; RILLIG et al., 2010; HOEKMAN et al., 

2011; LIBRA et al., 2011; MUMME et al., 2011; KALDERIS et al., 
2014) 

Flash 300–600 < 30 min 27 – 46 % (ANTAL et al., 2003; TONG et al., 2011; YAO et al., 2011; AHMAD 
et al., 2012; CHEN et al., 2012b) 

Torrefação 250–300 1–2 h 40 – 79 % (MOHAN et al., 2006; DeSISTO et al., 2010; PIMCHUAI et al., 
2010; SHAH et al., 2012) 

Gaseificação 700–800 10–20 s 5 – 10 % (BREWER et al., 2009; LEE et al., 2010) 
Fonte: autora da tese. 
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Tabela 3 – Técnicas de carbonização empregadas na produção de biocarvão a partir de diferentes matérias-primas e principais 

aplicações na remoção de contaminantes de soluções aquosas. 

Biomassa T (°C) t Técnica Contaminantes Referências 
Bambu 450, 600 - Pirólise lenta Sulfametoxazol YAO et al., 2012 
Aroeira-pimenteira 450, 600 - Pirólise lenta Sulfametoxazol YAO et al., 2012 
Esterco bovino 100-700 6 h Pirólise lenta Al QIAN & CHEN, 2013 
Pó de coco 250-600 1 h Pirólise lenta Cr SHEN et al., 2012 
Palha de milho 600 2 h Pirólise lenta Cu e Zn CHEN et al., 2011 
Esterco de gado leiteiro 200, 350 4 h Pirólise lenta Pb e atrazina CAO et al., 2009 
Esterco de gado leiteiro 350 4 h Pirólise lenta Pb, Cu, Zn e Cd XU et al., 2013b 
Eucalipto 400 30 min Pirólise lenta Azul de metileno SUN et al., 2013b 
Cana 300-600 2 h Pirólise lenta Sulfametoxazol ZHENG et al., 2010 
Capim 200-600 1 h Pirólise lenta Herbicidas fluorados SUN et al., 2011 
Madeira de lei 450 < 5 s Pirólise rápida Cu e Zn CHEN et al., 2011 
Madeira Hickory 450, 600 - Pirólise lenta Sulfametoxazol YAO et al., 2012 
Miscanthus sacchariflorus 300-600 1 h Pirólise lenta Cd KIM et al., 2013 
Casca de laranja 400-700 2 h Pirólise lenta Fluoreto OH et al., 2012 
Casca de laranja 300,700 6 h Pirólise lenta Compostos orgânicos hidrofóbicos CHEN et al., 2012c 
Casca de laranja 150-700 6 h Pirólise lenta Naftaleno e 1-Naftol CHEN & CHEN, 2009 
Casca da palmeira 400 30 min Pirólise lenta Azul de metileno SUN et al., 2013b 
Casca de amendoim 300, 700 3 h Pirólise lenta Tricloroetileno AHMAD et al., 2012 
Agulhas de pinheiro 300-700 3 h Pirólise lenta Tricloroetileno AHMAD et al., 2013a 
Agulhas de pinheiro 300, 700 6 h Pirólise lenta Compostos orgânicos hidrofóbicos CHEN et al., 2012c 
Aparas de pinheiro 150-700 6 h Pirólise lenta Naftaleno CHEN et al., 2012b 
Pinheiro 300 20 min HTC Pb LIU & ZHANG, 2009 

Casca de arroz 300 20 min HTC Pb LIU AND ZHANG, 
2009 

Casca de arroz 350 4 h Pirólise lenta Pb, Cu, Zn e Cd XU et al., 2013b 
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Biomassa T (°C) t Técnica Contaminantes Referências 
Palha de arroz 100-700 6 h Pirólise lenta Al QIAN & CHEN, 2013 
Lodo 400-700 2 h Pirólise lenta Fluoreto OH et al., 2012 
Palha de soja 300, 700 3 h Pirólise lenta Tricloroetileno AHMAD et al., 2012 
Capim-marinho 400 2 h Pirólise lenta Cu(II) LI et al., 2013a 
Cascas de beterraba 600 2 h Pirólise lenta Fosfato YAO et al., 2011a 
Bagaço de cana de açúcar 450, 600 - Pirólise lenta Sulfametoxazo YAO et al., 2012 
Bagaço de cana de açúcar 300, 700 6 h Pirólise lenta Compostos orgânicos hidrofóbicos CHEN et al., 2012c 
Esterco de suínos 400 1 h Pirólise lenta Herbicida paraquat TSAI & CHEN, 2013 
Capim-elefante 300 30 min HTC U(VI) KUMAR et al., 2011 
Fonte: autora da tese. 
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4.2.1.1 Pirólise lenta 

De acordo com a Tabela 3, a tecnologia mais comumente empregada 

para obtenção de biocarvão destinado ao tratamento de água é a pirólise lenta. 

Isso ocorre porque os processos de pirólise lenta com um tempo de permanência 

de alguns minutos a dias são favoráveis à produção de biocarvão (15-89 %) 

(TONG et al., 2011;. YAO et al., 2011a;. AHMAD et al., 2012;. CHEN et al., 

2012b), como observado na Tabela 69 (ANEXO). 

As matérias-primas do biocarvão (especialmente os derivados de 

biomassa vegetal) são compostas basicamente por hemicelulose, celulose e 

lignina, os quais são gradualmente degradados com o aumento da temperatura 

(RUTHERFORD et al., 2012). A lignina é muito mais recalcitrante que a 

hemicelulose e a celulose, de modo que a sua decomposição só ocorre a 

temperaturas mais elevadas (RUTHERFORD et al., 2012). O comportamento 

térmico da biomassa submetida à pirólise foram descritas por CHEN & CHEN 

(2009) através da técnica de termogravimetria (TG-DTG) da biomassa pura sob 

condições anaeróbicas. A perda de massa no processo de secagem a baixa 

temperatura foi atribuída à evaporação da água. Subsequentemente, os 

processos que envolvem uma maior decomposição ocorreram entre 200 e 500ºC 

(CHEN & CHEN, 2009; SHEN et al., 2012; Chen et al., 2012b), e seguem 4 

etapas sequenciais: (i) a decomposição parcial da hemicelulose, (ii) a 

decomposição completa da hemicelulose e a decomposição parcial da celulose, 

(iii) a decomposição total da celulose e parcial da lignina e (iv) a decomposição 

sucessiva e o aumento do grau de carbonização (CHEN & CHEN, 2009; KUMAR 

et al., 2011; RUTHERFORD et al., 2012; SHEN et al., 2012; CHEN et al., 2012b). 

Depois disso, a perda de massa no biocarvão tornou-se relativamente gradual até 

700ºC. Os rendimentos do carvão de biomassa foram de aproximadamente 15-

90 % a partir de diferentes matérias-primas e processos de decomposição, 

enquanto cerca de 15-25 % do biocarvão ainda permaneceu a temperaturas de 

até 700ºC (AHMAD et al., 2012, 2013a; OH et al., 2012; CHEN et al., 2012b; 

QIAN & CHEN, 2013), confirmando a estabilidade térmica do biocarvão 

empregado como adsorvente. 



  

51 
 

A composição elementar do biocarvão varia de acordo com a 

temperatura pirolítica. A Tabela 69 (ANEXO) apresenta um resumo das 

propriedades físico-químicas de carvões de biomassa aplicados em sistemas 

aquosos. Os resultados de vários estudos demonstraram que o teor de carbono 

aumenta com o aumento da temperatura pirolítica. Por outro lado, os teores de 

nitrogênio, hidrogênio e oxigênio tipicamente diminuem com o aumento da 

temperatura pirolítica (AHMAD et al., 2012; LI et al., 2013b). O aumento do teor 

de carbono e a diminuição dos teores de oxigênio e hidrogênio resultam na 

diminuição das frações molares de H/C, O/C e (O + N)/C, conforme a temperatura 

pirolítica aumenta (Tabela 69, ANEXO). O diagrama de Van Krevelen tem sido 

empregado para ilustrar a relação das frações elementares com a temperatura 

(KEILUWEIT et al., 2012; LI et al., 2013b). A fração H/C tem sido empregada para 

descrever o grau de carbonização, pois o H está associado principalmente à 

matéria orgânica na biomassa. A hidrofilicidade da superfície do biocarvão pode 

ser descrita pela fração molar O/C, por ser um indicativo da presença de grupos 

polares (CHUN et al., 2004; CHEN et al., 2011). Comparativamente, uma fração 

inferior da fração de O/C indica que a superfície do carvão é mais aromática e 

menos hidrofílica, devido à maior extensão da carbonização e perda de grupos 

funcionais polares a temperaturas mais elevadas (CHEN et al., 2008, 2012c; 

AHMAD et al., 2012; KIM et al., 2013). A diminuição da fração de (O + N)/C, um 

indicador de polaridade, reflete uma diminuição do teor de grupos polares, o qual 

ocorre com o aumento da temperatura pirolítica (AHMAD et al., 2012; CHEN et 

al., 2012b,c). Além disso, o grau de carbonização da biomassa está 

intrinsecamente ligada à estabilidade do biocarvão produzido. Biocarvões 

parcialmente carbonizados são mais facilmente degradáveis, enquanto 

biocarvões obtidos em temperaturas pirolíticas mais elevadas são mais 

resistentes e menos passíveis de sofrer biodegradação (VEIGA et al., 2017). 

As características químicas da superfície do biocarvão estão 

intimamente ligadas à composição química do mesmo. A composição química da 

superfície desempenha um papel importante nas propriedades adsortivas do 

biocarvão (PINTOR et al., 2012). No geral, resultados obtidos pela técnica de 

espectrometria de absorção na região do infravermelho por transformada de 

Fourier (FT-IR) mostraram diferenças qualitativas nos grupos funcionais da 
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superfície dos carvões de biomassa, devido, tanto a diferenças nas matérias-

primas empregadas, como às diferentes condições de pirólise (KUMAR et al., 

2011). A temperatura pirolítica teve influência considerável sobre os grupos 

funcionais de superfície dos biocarvões, levando a uma diminuição da maioria das 

bandas conforme a temperatura foi elevada (CHEN et al., 2011, 2012a; KIM et al., 

2013; UCHIMIYA et al., 2013). Segundo estudos da literatura, as bandas 

correspondentes aos grupos funcionais estruturais diminuíram durante o processo 

de pirólise, o que pode ser explicado pelo aumento da decomposição de 

diferentes constituintes da biomassa (CHEN et al., 2012a). Esses grupos incluem 

as hidroxilas,  ̶ OH, com vibrações de deformação axial ou estiramento em 3400 

cm-1,   ̶ CH2 e  ̶ CH3 de cadeia alifática com estiramento em 2940 cm-1, ̶ CO 

aromático e  ̶ OH fenólico com estiramento em 1270 cm-1. Além disso, UCHIMIYA 

et al. (2013) relataram que os picos atribuídos aos estiramentos de grupos C=O 

de ésteres fenólicos e lactonas em 1700 cm-1, e de grupos aromáticos C=C e C=O 

de cetonas e quinonas conjugadas em 1600 cm-1, aumentaram e depois 

diminuíram com o aumento da temperatura. Esses espectros de FT-IR estão em 

concordância com as mudanças na composição elementar e com o processo 

térmico de decomposição da biomassa, indicando que um aumento da 

temperatura pirolítica provoca a diminuição da acidez e da polaridade na 

superfície do biocarvão produzido, ao mesmo tempo em que aumenta a 

aromaticidade da mesma (AHMAD et al., 2012, 2013a;. KIM et al., 2013;. 

UCHIMIYA et al., 2013). 

Mudanças na estrutura e na composição do biocarvão também afetam 

profundamente as propriedades de sua superfície (HARVEY et al., 2011). Uma 

maior fração de O/C no carvão pode indicar a presença de mais grupos funcionais 

(como hidroxilas, carboxilas e carbonilas), os quais podem contribuir para o 

aumento da capacidade de troca catiônica, a CTC (LEE et al., 2010; YUAN et al., 

2011). A CTC representa a carga superficial negativa dos biocarvões (XU et al., 

2011; JIANG et al., 2012). Para uma determinada matéria-prima, a CTC pode 

aumentar e então diminuir com o aumento da temperatura pirolítica, o que 

também implica na ocorrência de grupos funcionais no biocarvão (HARVEY et al., 

2011). Essa correlação indica que a pirólise da biomassa é responsável pela 

geração de carga de superfície no carvão. Valores mais baixos de CTC podem 
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ser atribuídos à aromatização e à degradação de grupos funcionais no carvão 

com o aumento da temperatura (GASKIN et al., 2008). Entretanto, o aumento da 

temperatura pirolítica também pode resultar em um enriquecimento de várias 

espécies iônicas (ex. metais alcalinos) na superfície do biocarvão, aumentando a 

CTC (KEILUWIET et al., 2010; BREWER et al., 2011). 

Normalmente, temperaturas pirolíticas mais elevadas levam a um 

aumento das áreas superficiais de Brunauer-Emmett-Teller (BET), o que pode ser 

observado na Tabela 69 (ANEXO). Isso ocorre devido ao escape de substâncias 

voláteis resultantes da degradação da celulose e da hemicelulose e à formação 

de canais na estrutura durante a pirólise (AHMAD et al., 2012; CHEN et al., 

2012c; KIM et al., 2013). A liberação de componentes voláteis facilita a formação 

de uma estrutura de feixes vasculares no carvão, aumentando, assim, a área 

superficial e a estrutura porosa do mesmo (LI et al., 2013a). A diminuição do 

tamanho do poro, a formação de estruturas porosas internas e o aumento da 

porosidade como resultado da liberação de voláteis durante a carbonização 

também pôde ser observada nos biocarvões (AHMAD et al., 2012). 

Os valores de pH dos biocarvões tipicamente aumentam com a 

temperatura pirolítica (JINDO et al., 2014). De fato, na Tabela 69 (ANEXO), os 

valores de pH reportados indicaram que a maior parte dos biocarvões produzidos 

empregando pirólise lenta são alcalinos. Ou seja, quando o biocarvão é 

adicionado à água deionizada, verifica-se um substancial aumento do pH. Além 

disso, o biocarvão produzido a altas temperaturas exibe  um pH ainda mais alto. 

O aumento do pH resulta provavelmente da liberação de sais alcalinos da 

matéria-prima durante o processo de pirólise (AHMAD et al., 2012; KIM et al., 

2013). 

Como visto, a temperatura pirolítica desempenha um papel 

fundamental nas características dos biocarvões. Estudos recentes mostraram que 

biocarvões produzidos em temperaturas mais elevadas apresentam altos valores 

de pH, CTC e área superficial. Em contrapartida, biocarvões produzidos em 

temperaturas mais baixas contêm mais sítios ativos (KUMAR et al., 2011). É 

evidente, portanto, que a temperatura pirolítica tem um efeito profundo nas 
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propriedades físico-químicas do carvão, afetando significativamente as 

propriedades adsortivas do mesmo. Além disso, a especificidade dos mecanismos 

de adsorção dos diferentes adsorbatos dificulta a padronização das condições 

ideais de produção dos biocarvões empregados como adsorventes. Dessa forma, 

a complexidade de produzir um biocarvão especificamente seletivo é um desafio e 

deve levar em conta as propriedades de ambos, adsorvente e adsorbato. 

4.2.1.2 Carbonização hidrotérmica 
Outro processo termoquímico também bastante empregado para 

produzir biocarvão destinado à remoção de poluentes da água é a carbonização 

hidrotérmica (HTC) (Tabela 3). Na HTC, a biomassa é usualmente pirolisada em 

água a temperaturas moderadas (180 e 350ºC) em reator fechado e, 

consequentemente, sob pressão autogerada (entre 2 e 10 MPa), por intervalos de 

tempo que variam de 30 minutos até 16 horas (KIM et al., 2015; RILLIG et al., 

2010; HOEKMAN et al., 2011; MUMME et al., 2011; KALDERIS et al., 2014; 

SAETEA & TIPPAYAWONG, 2013). Um procedimento típico de HTC emprega um 

tubo de teflon, um reator de aço-inox (autoclave) e um forno tipo mufla. Também é 

possível empregar reatores comerciais fechados com agitação mecânica (VIEIRA, 

2016). O rendimento obtido por esse processo fica entre 36-72 % (Tabela 69, 

ANEXO). 

Muitos estudos relataram o emprego de biocarvões produzidos por 

HTC na remoção de poluentes de soluções aquosas (LIU & ZHANG, 2009; 

KUMAR et al., 2011; REGMI et al., 2012; ZHANG et al., 2013d). A HTC vem se 

tornando cada vez mais comum, especialmente por viabilizar a produção de 

carvão a partir da biomassa úmida (KUMAR et al., 2011). 

 A pirólise lenta e a carbonização hidrotérmica são as duas tecnologias 

termoquímicas mais eficientes para a produção de biocarvão. Porém, quando 

comparada com a pirólise lenta, a HTC requer menos energia e pode usar 

biomassa úmida não convencional (por exemplo, esgoto, lama, resíduos urbanos, 

excrementos animais e humanos) sem a necessidade de um processo prévio de 

secagem (MALGHANI et al., 2013). Os principais resíduos da indústria 

sucroalcooleira, a vinhaça e o bagaço de cana, podem ser convertidos em 
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biocarvão através da HTC (MELO et al., 2017). Além disso, o biocarvão produzido 

através da HTC apresenta uma quantidade superior de grupos funcionais 

oxigenados e uma maior CTC do que o biocarvão produzido por pirólise lenta (LIU 

& ZHANG, 2009; HUFF et al., 2014; JIAN et al., 2018). 

A maior parte dos biocarvões produzidos por HTC são mais ácidos que 

aqueles produzidos por pirólise lenta (FUERTES et al., 2010; KUMAR et al., 2011; 

KALDERIS et al., 2014). O pH mais baixo pode ser atribuído à existência de mais 

grupos funcionais ácidos tais como carboxilas, lactonas e fenóis (XU et al., 

2013a).  

Assim como na pirólise lenta, a temperatura é um fator muito 

importante, pois influencia nas propriedades do carvão produzido por HTC. 

Temperaturas altas aumentam o conteúdo de carbono no carvão, mas diminuem 

o seu rendimento, sua capacidade de troca iônica e sua quantidade de grupos 

funcionais oxigenados (MUMME et al., 2011; KANG et al., 2012).  

Em alguns casos, os biocarvões produzidos por HTC têm maior 

eficiência na remoção de alguns poluentes do que aqueles produzidos por pirólise 

lenta (LIU et al., 2010; ELAIGWU et al., 2013). Entretanto, os carvões produzidos 

por HTC são prontamente biodegradáveis, enquanto aqueles produzidos por 

pirólise lenta são mais estáveis e, dessa forma, apresentam um maior potencial 

de mercado (BAI et al., 2013; MALGHANI et al., 2013). 

4.2.1.3 Outras tecnologias termoquímicas 

Ainda que poucas informações (Tabela 3) relacionando outras 

tecnologias termoquímicas com a obtenção de biocarvão destinado ao tratamento 

de água estejam disponíveis na literatura, o emprego dessas tecnologias não 

pode ser subestimado. Tecnologias como a carbonização rápida, torrefação, 

pirólise rápida e gaseificação geralmente são empregadas na produção de óleos 

vegetais (“bio-oils”), combustíveis sólidos e gases sintéticos. Embora o biocarvão 

seja apenas um subproduto dessas tecnologias, ele pode exibir alta capacidade 

de adsorção para poluentes. 
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A carbonização rápida transforma a biomassa em gás sob pressão 

relativamente alta (a aproximadamente 1-2 MPa). O tempo de reação do processo 

é inferior a 30 minutos e a temperatura é ajustada entre 300 e 600ºC (ANTAL et 

al., 2003; MEYER et al., 2011). A torrefação usualmente envolve aquecimento 

lento em uma faixa de temperatura entre 250 e 300ºC, com liberação de umidade 

e de dióxido de carbono da biomassa, resultando em um combustível sólido com 

uma fração de O/C mais baixa (PIMCHUAI et al., 2010). A pirólise rápida envolve 

ajuste da temperatura máxima na faixa de 300 a 1000ºC e um curto tempo de 

permanência (MOHAN et al., 2006; DESISTO et al., 2010; MANYÀ, 2012; SHAH 

et al., 2012). Em processos de gaseificação, a biomassa é convertida em gases 

na câmara de gaseificação empregando altas temperaturas (700-800ºC) em 

atmosfera pressurizada ou a pressão atmosférica (BREWER et al., 2009; LEE et 

al., 2010). 

Conforme Tabela 69 (ANEXO), os rendimentos do biocarvão sólido 

obtido a partir dos processos de pirólise rápida e gaseificação são 

significantemente menores quando comparados aos rendimentos obtidos por 

pirólise lenta, carbonização rápida, carbonização hidrotérmica e torrefação. 

 Remoção de metais pelo BC 4.2.2

Metais tóxicos são elementos de ocorrência natural, cuja densidade é 

superior a 5,0 g cm-3 e, por isso, eram antigamente denominados de “metais 

pesados”. Suas múltiplas aplicações industriais, domésticas, agrícolas, médicas e 

tecnológicas levaram à sua ampla distribuição no meio ambiente, suscitando 

preocupações quanto aos seus efeitos potenciais à saúde e ao meio ambiente. A 

toxicidade desses metais depende de vários fatores, incluindo a dose, a rota de 

exposição e as espécies químicas, bem como idade, sexo, predisposição genética 

e estado nutricional dos indivíduos expostos (TCHOUNWOU et al., 2012). 

A contaminação da água por metais tóxicos tornou-se um problema 

universal na sociedade moderna. A acumulação de metais tóxicos em organismos 

é um complicador, pois a contaminação se propaga pela cadeia alimentar, 

agravando os efeitos danosos. 
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Nos últimos anos, muitos esforços têm sido investidos no 

desenvolvimento de novos métodos e materiais destinados ao tratamento de água 

contaminada por metais. Os processos de adsorção têm sido amplamente 

avaliados e muitos materiais vêm sendo testados como adsorventes. A adsorção 

é comprovadamente um método efetivo para o tratamento de água, devido às 

suas vantagens incluindo estabilidade, empregabilidade, baixo-custo, facilidade 

de operação e bom desempenho. A adsorção não só propicia a redução dos íons 

metálicos em solução a níveis muito baixos, como também faz uso de materiais 

adsorventes de baixo-custo, tais como biossorventes, argilas, carvões ativados e 

zeólitas (INCE & INCE, 2017).  Nesse contexto, a aplicação do biocarvão (BC) no 

tratamento da água contaminada por metais tóxicos é uma alternativa muito 

interessante. As propriedades do biocarvão dependem basicamente de sua 

estrutura porosa (área superficial específica e porosidade) e dos grupos químicos 

presentes em sua superfície (MORENO-CASTILLA, 2004).  

Biocarvões (BCs) com elevada área superficial e porosidade e ricos em 

grupos funcionais de superfície são potenciais adsorventes para metais tóxicos de 

soluções aquosas. As características adsortivas dos BCs expostos a vários 

metais tóxicos estão apresentadas na Tabela 4. Os metais levados em 

consideração incluem alumínio (Al), arsênio (As), cádmio (Cd), crômio (Cr), cobre 

(Cu), chumbo (Pb), mercúrio (Hg), níquel (Ni), urânio (U) e zinco (Zn). 

As isotermas de adsorção são essenciais para a otimização do 

processo de adsorção, pois descrevem como os adsorbatos interagem com os 

adsorventes (GOH et al., 2008). Diversos modelos empíricos têm sido 

empregados para analisar dados experimentais e descrever o equilíbrio de 

adsorção dos metais tóxicos nos BCs. Os modelos mais amplamente empregados 

são os de Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich e Temkin. Os modelos de 

Langmuir e de Freundlich permitem um melhor ajuste dos dados experimentais e, 

por isso, são os que frequentemente melhor descrevem o equilíbrio adsorção de 

metais tóxicos em BCs, como pode ser visto na Tabela 4 (Ta é a temperatura em 

que foram realizados os experimentos de adsorção). Os resultados variam 

amplamente dependendo das propriedades do BC e dos metais estudados. 
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Tabela 4 – Características da adsorção de vários metais tóxicos em biocarvões 

Biomassa T (°C) t Metal Ta (°C) pH Isoterma Referências 
Palha de canola 400 3,75 h Cu(II) 25 ± 1 5,0 Langmuir TONG et al., 2011 
Esterco bovino 100 6 h Al 25 ± 1 4,3 Langmuir QIAN & CHEN, 2013 
Esterco bovino 400 6 h Al 25 ± 1 4,3 Langmuir QIAN & CHEN, 2013 
Esterco bovino 700 6 h Al 25 ± 1 4,3 Langmuir QIAN & CHEN, 2013 
Palha de milho 600 2 h Cu(II) 22 ± 1 5 Langmuir CHEN et al., 2011 
Palha de milho 600 2 h Zn(II) 22 ± 1 5 Langmuir CHEN et al., 2011 
Madeira de lei 450 < 5 s Cu(II) 22 ± 1 5 Langmuir CHEN et al., 2011 
Madeira de lei 450 < 5 s Zn(II) 22 ± 1 5 Langmuir CHEN et al., 2011 
Miscanthus sacchariflorus 300 1 h Cd(II) 25 7 Langmuir KIM et al., 2013 
Miscanthus sacchariflorus 400 1 h Cd(II) 25 7 Freundlich KIM et al., 2013 
Miscanthus sacchariflorus 500 1 h Cd(II) 25 7 Freundlich KIM et al., 2013 
Miscanthus sacchariflorus 600 1 h Cd(II) 25 7 Freundlich KIM et al., 2013 
Casca de amendoim 400 3,75 h Cu(II) 25 ± 1 5,0 Langmuir TONG et al., 2011 
Agulhas de pinheiro 200 16 h U(VI) 25 - Langmuir ZHANG et al., 2013d 
Pinheiro 300 20 min Pb(II) 25 - Langmuir LIU & ZHANG, 2009 
Casca de arroz 300 20 min Pb(II) 25 - Langmuir LIU & ZHANG, 2009 
Palha de arroz 100 6 h Al 25 ± 1 4,3 Langmuir QIAN & CHEN, 2013 
Palha de arroz 400 6 h Al 25 ± 1 4,3 Langmuir QIAN & CHEN, 2013 
Palha de arroz 700 6 h Al 25 ± 1 4,3 Langmuir QIAN & CHEN, 2013 
Lodo 550 2 h Pb(II) 25 - Freundlich LU et al., 2012 
Lodo 400 2 h Pb(II) 25 ± 2 5,0 Langmuir ZHANG et al., 2013c 
Lodo 400 2 h Cr(VI) 25 ± 2 5,0 Freundlich ZHANG et al., 2013c 
Palha de soja 400 3,75 h Cu(II) 25 ± 1 5,0 Langmuir TONG et al., 2011 
Capim-marinho 400 2 h Cu(II) 25 6,0 Langmuir LI et al., 2013a 
Cascas de beterraba 300 ~2 h Cr(VI) 22 ± 0,5 2,0 Langmuir DONG et al., 2011 
Capim-elefante 300 30 min U(VI) 25 3,9 Langmuir KUMAR et al., 2011 
Fonte: autora da tese. 
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Resumidamente, a isoterma de Langmuir assume que a adsorção do 

adsorbato ocorra em monocamada sobre uma superfície homogênea de 

adsorvente (HU et al., 2011), enquanto a isoterma de Freundlich supõe que a 

adsorção ocorra em superfícies heterogêneas, não se restringindo à formação de 

uma monocamada (HU et al, 2011; KIM et al., 2013). 

 Remoção de outros contaminantes pelo BC 4.2.3

Nos últimos anos, muitos experimentos foram conduzidos para 

investigar o potencial do BC como adsorvente para remoção de contaminantes 

orgânicos de soluções aquosas (ZHANG et al., 2013f; MOHAN et al., 2014). No 

geral, os resultados desses estudos demonstraram que o carvão derivado de 

biomassa pode ser usado na área ambiental como um adsorvente de baixo custo 

na remoção de poluentes orgânicos presentes na água. Esses contaminantes 

incluem pigmentos, pesticidas, herbicidas, antibióticos e outros contaminantes 

orgânicos. A adsorção de contaminantes orgânicos pelo BC também apresentou 

melhor ajuste de dados com os modelos de Langmuir ou Freundlich. 

Além de metais tóxicos e contaminantes orgânicos, outros poluentes 

tais como o nitrato de amônio (ZHANG et al., 2012; HALE et al., 2013; 

HOLLISTER et al., 2013), o fosfato de amônio (YAO et al., 2011b, 2013b; 

HOLLISTER et al., 2013; ZHANG & GAO, 2013; ZHANG et al., 2013a), o fluoreto 

de amônio (OH et al., 2012) e o perclorato de amônio (FANG et al., 2013) também 

foram investigados. A remoção de nitrato e fosfato de amônio de soluções 

aquosas foi avaliada para quantificar o potencial do BC para mitigação da 

poluição resultante do excesso de nutrientes em ecossistemas aquáticos (HALE 

et al., 2013; HOLLISTER et al., 2013; YAO et al., 2013c). HALE et al. (2013) 

confirmaram que o BC pode captar e liberar lentamente nutrientes essenciais no 

solo e, assim, melhorar propriedades do solo para a agricultura. 

Por fim, devido às suas propriedades físico-químicas, os BCs podem 

ser empregados para a remoção de outros contaminantes, por exemplo, 

oxiânions, bactérias patogênicas e componentes disruptores endócrinos. 
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 Fatores que afetam a adsorção de contaminantes pelo BC 4.2.4

A eficiência de adsorção do BC é fortemente influenciada por suas 

propriedades e alguns parâmetros afetam significativamente o processo de 

adsorção. 

4.2.4.1 Propriedades do BC 
Como descrito anteriormente, a temperatura pirolítica (T), o tempo de 

residência (t), a matéria-prima e a tecnologia de conversão termoquímica têm 

efeitos significativos sobre as propriedades do BC e, consequentemente, sobre a 

sua aplicabilidade como material adsorvente.  

Por exercer uma influência significativa na eficiência de adsorção do 

BC, a temperatura é indiscutivelmente um fator-chave. A temperatura pirolítica 

leva à decomposição térmica da matéria orgânica, resultando na formação de 

biocarvões com características estruturais distintas. CHEN et al. (2012c) 

avaliaram as propriedades adsortivas do biocarvão em diferentes temperaturas 

empregando três biomassas diferentes como matéria-prima: casca de laranja, 

agulha de pinheiro e bagaço de cana de açúcar. Os resultados obtidos permitiram 

concluir que a temperatura pirolítica tem maior influência nas características 

estruturais e, consequentemente, nas propriedades do biocarvão como 

adsorvente de poluentes orgânicos do que a matéria-prima de biomassa.  

CHEN et al. (2008) avaliaram a capacidade de adsorção do biocarvão 

produzido através da pirólise das agulhas do pinheiro em diferentes temperaturas 

(100 – 700 °C). Os resultados mostraram que a temperatura pirolítica altera 

significativamente a estrutura dos biocarvões, desempenhando um papel 

importante na adsorção de vários componentes orgânicos. No estudo, conforme a 

temperatura pirolítica aumenta, aumenta também a adsorção, comprovando a 

influência da superfície específica na adsorção (CHEN et al., 2008). CHEN et al. 

(2012b) estabeleceram que a temperatura pirolítica influencia na taxa de adsorção 

do naftaleno pelo biocarvão, pois a temperatura afeta o grau de carbonização do 

mesmo. Em temperaturas mais altas, a matéria orgânica da biomassa é 

completamente carbonizada, a área superficial é maior, e mais nanoporos são 
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desenvolvidos, resultando em um material com propriedades adsortivas 

superiores. Assim, o aumento da temperatura pirolítica desempenha um papel 

ativo na adsorção de contaminantes orgânicos. 

ZHOU et al. (2010) e AHMAD et al. (2013a) apresentaram conclusões 

similares em seus trabalhos; o aumento da temperatura pirolítica promove a 

remoção de grupos funcionais contendo oxigênio e hidrogênio, resultando em um 

aumento da adsorção hidrofóbica de contaminantes orgânicos induzida por um 

aumento na hidrofobicidade dos biocarvões. 

Similarmente, a adsorção de metais tóxicos também é influenciada pela 

temperatura pirolítica. KIM et al. (2013) reportaram que a temperatura pirolítica 

influencia significativamente as propriedades estruturais, elementares e 

morfológicas dos carvões de biomassa. Nesse estudo, a capacidade de adsorção 

do Cd aumentou com o aumento da temperatura como resultado do aumento da 

área superficial do biocarvão produzido em temperaturas superiores a 500 °C. 

Também foi observado um aumento substancial no pH da solução quando o 

biocarvão foi adicionado em água deionizada (18,2 MΩ cm-1), e esse aumento foi 

mais significativo para os biocarvões obtidos em temperaturas mais altas de 

pirólise (KIM et al., 2013). AHMAD et al. (2012) e TRAN et al. (2016) relataram 

resultados similares, nos quais os biocarvões produzidos em temperaturas mais 

elevadas exibiram um pH mais alto em solução. SHINOGI E KANRI (2003) 

demonstraram que o aumento do pH se deve provavelmente à liberação de sais 

alcalinos da matéria-prima durante a pirólise. 

Em contrapartida, o estudo de SHEN et al. (2012) mostrou que a 

capacidade de remoção de Cr(VI) diminuiu com o aumento da temperatura 

pirolítica. A remoção de Cr(VI) por biocarvão de coco foi primariamente atribuída à 

redução do Cr(VI) a Cr(III), favorecida mais pelo tipo e quantidade de grupos 

funcionais contendo oxigênio nesse material do que pela sua área superficial. O 

aumento da temperatura pirolítica adicionou mais área superficial aos carvões, 

enquanto o número de grupos funcionais contendo oxigênio diminuiu, resultando 

na diminuição da adsorção. Resultados similares foram observados em um 

estudo de adsorção de Pb por biocarvão de bagaço. A capacidade máxima de 
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adsorção de Pb pelo biocarvão de bagaço diminuiu de 21 a 6,1 mg g-1 conforme a 

temperatura aumentou de 250 a 600 °C. Essa diminuição se deve à degradação 

de grupos superficiais contendo oxigênio durante a carbonização em 

temperaturas mais elevadas (DING et al., 2014). 

Sob as mesmas condições de pirólise, a capacidade de adsorção dos 

BCs varia de acordo com as fontes de matéria-prima do BC, especialmente 

devido aos componentes minerais presentes, tais como CO3
2- e PO4

3- (SUN et al., 

2014; CAO et al., 2009; XU et al., 2013b,c). XU et al. (2011) investigaram a 

adsorção de violeta de metila por BCs de quatro resíduos agrícolas. Os 

pesquisadores observaram que a capacidade de adsorção varia com a 

quantidade de cargas negativas dos BCs, oriundas das diferentes composições 

das matérias-primas, em ordem decrescente, como segue: carvão de palha de 

canola, carvão de palha de amendoim, carvão de palha de soja, carvão de palha 

de casca de arroz. XU et al. (2013b) relataram que o biocarvão de esterco foi 

mais eficaz que o biocarvão de casca de arroz na remoção de Pb, Cu, Zn e Cd de 

ambas soluções, mono e multi-elementares. 

Muitos pesquisadores compararam as propriedades adsortivas dos 

BCs produzidos por diferentes processos de pirólise. Segundo, LIU et al. (2010), o 

tratamento hidrotérmico produz muito mais grupos contendo oxigênio na 

superfície do BC do que a pirólise. Similarmente, KUMAR et al. (2011) concluíram 

que o BC produzido por carbonização hidrotérmica (HTC) apresenta melhores 

propriedades adsortivas para remoção de cobre de efluentes do que quando 

produzido por pirólise. O processo de pirólise resulta em grupos bem mais pobres 

em oxigênio na superfície do BC devido ao alto grau de carbonização da 

biomassa, comparada à carbonização hidrotérmica. 

O conhecimento dos efeitos da desmineralização e da remoção das 

cinzas (“deashing”) nos BCs ainda é limitado. Contudo, é perceptível a influência 

que esses tratamentos têm sobre as propriedades adsortivas do BC. Isso se deve 

principalmente ao fato da remoção de cinzas ter o poder de influenciar de forma 

significativa a composição e as características de superfície do BC. ZHANG et al. 

(2013b) observaram que a adsorção aumentou muito no BC após a remoção de 
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cinzas, devido à remoção de compostos inorgânicos que bloqueavam alguns 

sítios de adsorção de orgânicos no BC. A remoção de sais solúveis e materiais 

alcalinos do BC através da lavagem tem um efeito positivo na adsorção (XU et al., 

2011). 

4.2.4.2 pH 
Um dos parâmetros mais importantes para a otimização do processo 

de adsorção é o pH da solução. A influência do pH na adsorção depende dos 

tipos de BC e dos contaminantes-alvo, afetando não só a carga superficial do 

adsorvente, como o grau de ionização e a especiação do adsorbato 

(KOLODYNSKA et al., 2012; REGMI et al., 2012; LI et al., 2013a; ZHANG et al., 

2013d). Assim, a maioria dos estudos a respeito da adsorção de contaminantes 

por BCs leva em conta o efeito do pH. 

Como visto, os BCs podem apresentar vários grupos funcionais de 

superfície (especialmente grupos contendo oxigênio, como, por exemplo, 

carboxilas ou R-COOH e hidroxilas ou R-OH). O comportamento desses grupos 

funcionais muda com o aumento do pH da solução. Em pH baixo, a maior parte 

dos grupos funcionais presentes nos BCs estão protonados e apresentam-se 

positivamente carregados. Em pH alto, esse grupos estão desprotonados e, 

portanto, negativamente carregados. 

O pH no ponto de carga zero (PCZ) também é determinante. Quando 

pH da solução é menor do que o pH no PCZ (pH < pHPCZ), a superfície do BC 

está positivamente carregada, favorecendo a adsorção de ânions (OH et al., 

2012; ABDEL-FATTAH et al., 2014). Além disso, os íons H+, presentes na solução 

aquosa, podem competir com os cátions por sítios de adsorção disponíveis nos 

BCs. Dessa forma, pode ocorrer repulsão eletrostática entre contaminantes 

catiônicos e a superfície de BCs positivamente carregados. Com o aumento do 

pH, a competição de íons metálicos e prótons por sítios ligantes diminui e mais 

sítios ligantes são liberados devido à desprotonação de grupos funcionais (LU et 

al. 2012).  
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Inversamente, a superfície do BC está negativamente carregada 

quando o pH > pHPCZ. Dessa forma, na faixa mais alta de pH, os cátions podem 

ser facilmente capturados pela superfície do BC. Essa tendência foi observada 

nos estudos de adsorção de diferentes metais por vários BCs. A maior parte deles 

relatou que a capacidade de adsorção aumentou com o aumento do pH. CHEN et 

al. (2011) empregaram BCs produzidos através da pirólise de madeira de lei e 

palha de milho para adsorção de Cu e Zn. Concluíram que a capacidade de 

adsorção aumentava com o aumento do pH, atingindo o seu máximo no pH 5. 

Quando os valores de pH eram maiores do que 5, observava-se uma tendência 

decrescente, que pode ser explicada pela formação de complexos contendo 

hidróxidos. 

Os resultados de um estudo sobre a adsorção de Cu(II) em três BCs 

diferentes indicaram que a adsorção aumentava com o aumento do pH da 

solução de 3,5 para 6,0 (TONG et al., 2011). Outro estudo observou tendência 

similar, na qual o aumento do pH promoveu uma maior adsorção de Pb em BC 

derivado de lodo (LU et al., 2012). Em condições ácidas, a adsorção de íons de 

Pb, presentes em solução como Pb2+, é dificultada devido à repulsão eletrostática, 

uma vez que a carga de superfície dos carvões de biomassa está fortemente 

positiva. Conforme o pH aumenta, o Pb ainda existe sobretudo como um íon livre, 

mas a competição com os íons H+ diminui notavelmente, contribuindo para a 

adsorção. Em condições alcalinas, o Pb precipita como hidróxido (BERNARDO et 

al, 2013). 

Contrariamente, a adsorção de íons metálicos negativamente 

carregados como o Cr(VI) foi maior com a diminuição do pH (ZHANG et al., 

2013c; ABDEL-FATTAH et al., 2014), o que foi atribuído à forte interação entre 

grupos funcionais positivamente carregados do BC e os íons de cromato 

negativamente carregados (CrO4
2-, Cr2O7

2-) em pHs mais baixos (ABDEL-

FATTAH et al., 2014). Um estudo da adsorção de Cr(VI) usando BC produzido a 

partir de resíduos da extração do açúcar da beterraba (“SBT”, “sugar beet tailing”) 

mostrou que a remoção de Cr(VI) decresceu significativamente com o aumento 

dos valores de pH, sendo que a maior remoção de Cr foi observada quando o pH 

foi ajustado a 2 (DONG et al., 2011). A redução da remoção de Cr(VI) com o 
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aumento do pH pode ser atribuída ao aumento da competição entre as espécies 

OH- e Cr(VI) por sítios de adsorção no BC. 

Em um estudo de pesquisadores de Mumbai, foi observada a 

especiação do urânio em diferentes pHs (KUMAR, et al., 2011). A adsorção de 

íons UO2
2+ foi menos efetiva em pH baixo devido à superfície positivamente 

carregada do BC. Um aumento de pH resultou em uma superfície menos positiva 

que adsorveu espécies catiônicas de urânio ((UO2)2(OH)2
2+, UO2OH+, 

(UO2)3(OH)5+). Ao redor do pH neutro, a especiação de U(VI) foi dominada por 

carbonatos de uranila aniônicos ((UO2)2CO3(OH)3-, UO2(CO3)3
4-, UO2(CO3)2

2-) e, 

dessa forma, a adsorção no BC diminuiu além de 6,2. 

Isso mostra que a adsorção não depende apenas da carga superficial 

do adsorvente, mas também das diferentes espécies do adsorbato. O pH da 

solução pode afetar significativamente a especiação de metais, o que, por sua 

vez, influencia na adsorção dos metais tóxicos pelo BC.  

4.2.4.3 Coexistência de íons 
A aplicação de BCs em sistemas aquosos reais deve levar em conta a 

adsorção competitiva em poluentes complexos que usualmente coexistem no 

ambiente e que podem promover efeitos de interação, influenciando 

significativamente na eficiência de adsorção. 

A presença de determinados metais provocou diferentes efeitos na 

adsorção da oxitetraciclina (OTC) pelo BC derivado de palha de milho (JIA et al., 

2013). Esses efeitos foram insignificantes pela coexistência dos íons Cd2+, 

enquanto os íons Zn2+ e Pb2+, cada qual, favoreceram e inibiram, 

respectivamente, a adsorção de OTC pelo BC.  

Os estudos de HAN et al. (2017) e YANG et al. (2016) mostraram que o 

Al compete com o Pb pelos sítios de adsorção do BC, reduzindo a remoção de 

Pb.  Em outro estudo, a adsorção de atrazina e simazina por BC diminuiu quando 

esses compostos coexistiram em solução aquosa (ZHENG et al., 2010). Quando 

o fenantreno e o Hg(II) coexistiram em solução, KONG et al. (2011) observaram 
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competição na adsorção, cada espécie suprimindo uma à outra, resultando em 

adsorção diminuída. Entretanto, WANG et al. (2013) descobriram que a 

coexistência de ácido húmico e cátions metálicos aumentava a adsorção de 

bifenilas policloradas nos biocarvões. 

Os efluentes aquosos contaminados, empregados na maior parte dos 

estudos de adsorção já publicados, consistem de soluções simuladas, que não 

representam exatamente uma situação real, de modo que a aplicação de BCs no 

tratamento real de efluentes ainda necessita de mais estudos, pois poluentes 

complexos e íons variados usualmente coexistem em efluentes aquosos reais. 

4.2.4.4 Dose do adsorvente 
A dose de adsorvente tem uma influência significativa na eficiência de 

adsorção. O emprego de uma dose otimizada de BC para a remoção de 

contaminantes é essencial para uma aplicação mais eficiente.  

Inicialmente, o aumento da quantidade de adsorvente resulta em uma 

maior eficiência de remoção para metais tóxicos devido ao aumento da 

quantidade total de sítios ativos. TSAI & CHEN (2013) declararam que o número 

de sítios de adsorção aumentou linearmente com o aumento da dose de 

adsorvente (i.e., 0,10 – 0,30 g L-1). Em outro estudo, os pesquisadores relataram 

que a eficiência de remoção do pigmento azul de metileno aumentou com o 

aumento da dose de BC de 2 para 8 g L-1 em uma concentração constante de 

pigmento, o que pode ser atribuído à superfície de adsorção disponível e à 

disponibilidade de mais sítios de adsorção (SUN et al., 2013b).  

Entretanto, invariavelmente, existe um limite para o qual a eficiência de 

adsorção atinge uma saturação, sendo improdutivo o aumento da dose. Essa 

saturação pode ser atribuída à sobreposição dos sítios adsorvedores como 

resultados do superpovoamento (“overcrowding”) das partículas do adsorvente (YI 

et al., 2016). Esse fenômeno foi observado no estudo de CHEN et al. (2011), 

mostrando que um aumento da quantidade de BC diminui a eficiência de 

adsorção. 
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KHOSROWSHAHI & BEHNAJADY (2016) estudaram os efeitos da 

dose de biocarvão de Onopordom Heteracanthom (BCP) na remoção de Cr (VI) e 

verificaram que a eficiência de remoção aumenta inicialmente com o aumento da 

dose, atingindo um máximo e, então, diminui. Os autores atribuíram essa 

diminuição à sobreposição das partículas do adsorvente e ao aumento da 

distância do caminho de difusão, resultante da agregação das partículas do BCP. 

Em um estudo conduzido por ZHANG et al., (2018), a eficiência de 

remoção de Cd (II) aumenta com o aumento inicial da dose de BC. Para uma 

concentração inicial constante de Cd (II), um aumento na dose do adsorvente 

fornece mais grupos funcionais e mais sítios ativos, levando assim, inicialmente, à 

uma maior eficiência na remoção de Cd (II). Conforme a dose aumenta, mais 

sítios ativos competem pela mesma quantidade de íons Cd (II) e, portanto, 

somente os sítios ativos de maior afinidade serão ocupados, resultando em uma 

diminuição da capacidade de adsorção. 

Ou seja, a otimização da dose de adsorvente é uma etapa fundamental 

do processo de adsorção e varia de adsorvente para adsorvente, bem como de 

adsorbato para adsorbato. 

4.2.4.5 Temperatura 
Segundo estudos da literatura, a adsorção de contaminantes por BCs 

é, na maioria das vezes, um processo endotérmico (LIU & ZHANG, 2009; CHEN 

et al., 2011; ZHANG et al., 2013d). Dessa forma, a capacidade de adsorção 

aumenta com o aumento da temperatura. MENG et al. (2014) estudou o efeito da 

temperatura (a 15, 25 e 35 °C) na adsorção de Cu(II) pelo BC derivado de esterco 

suíno. Os valores positivos de entalpia indicaram que a reação foi endotérmica. 

Em um estudo sobre a adsorção de pigmentos têxteis por BC de 

resíduos de alimentos a 20, 30 e 40 °C, os valores negativos de energia livre de 

Gibbs e os valores positivos de entalpia indicaram que a adsorção foi espontânea 

e endotérmica. O aumento nos valores absolutos de energia livre com o aumento 

da temperatura sugere que a adsorção de pigmentos em BC foi mais favorável a 

temperaturas mais altas (PARSHETTI et al., 2014). Em outro estudo sobre a 
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adsorção de naftaleno por BC de palha de milho, a capacidade de adsorção 

aumentou com o aumento da temperatura de 25 a 45 °C. A energia livre de Gibbs 

foi negativa em todas as temperaturas, confirmando que a adsorção do naftaleno 

pelo BC foi espontânea e termicamente favorável (JIANG et al., 2014). 

A capacidade de adsorção do pigmento azul de metileno catiônico por 

BC de eucalipto foi avaliado para as temperaturas de 30, 40 e 50 °C (SUN et al., 

2013b). Os resultados mostraram que o efeito da temperatura foi significativo e 

que o melhor desempenho foi alcançado quando a temperatura foi ajustada a 

50°C, provavelmente devido à taxa de difusão do azul de metileno, que aumenta 

com o aumento da temperatura. 

Temperaturas mais elevadas favoreceram um aumento na adsorção de 

Cu e Zn por BCs de madeira de lei e de palha de milho (CHEN et al., 2011). 

Esses resultados são consistentes com estudo prévio de MOHAN et al. (2007) em 

que a remoção de Pb por BC de madeira de carvalho aumentou com o aumento 

da temperatura na faixa de 5 a 40 °C. 

LIU & ZHANG (2009) também relataram que temperaturas mais altas 

favoreceram a adsorção de íons de Pb em BC derivado de pinheiro e casca de 

arroz. Os autores explicaram que temperaturas elevadas forneceram energia 

suficiente para que os íons de Pb fossem capturados no interior da estrutura do 

BC. O aumento da temperatura de 20 a 30 °C também favoreceu a adsorção de 

Cd pelo BC de casca de amendoim. Os valores positivos de entropia refletiram a 

afinidade do BC pelo Cd, enquanto os valores positivos de entalpia indicaram que 

a adsorção foi endotérmica (XU et al., 2017). 

 Ativação do biocarvão 4.2.5

O carvão ativado pode ser definido como um sólido amorfo que possui 

alta porosidade e elevada superfície de contato. Apresenta duas porções bem 

definidas. A primeira contendo oxigênio e hidrogênio quimicamente ligados à 

superfície como resultado da carbonização parcial ou devido à ativação. A 

segunda porção é constituída por elementos inorgânicos, que compõem as cinzas 

do material. Tipicamente, a composição elementar do carvão ativado é de 85-
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90 % C, 0,5 % H, 0,5 % N, 5 % O, 1 % S e 5-6 % de outros constituintes 

inorgânicos (cinzas) (YAGSI, 2004). 

Entre os principais usos do carvão ativado estão a extração mineral 

(recuperação de metais nobres), a purificação da água, o tratamento de efluentes, 

a adsorção de gases, a remoção de óleos e gorduras e a fabricação de máscaras 

de proteção e de filtros para a purificação de ar comprimido (RODRIGUEZ-

REINOSO, 1998). 

As propriedades do carvão ativado dependem da natureza da matéria-

prima utilizada, da natureza do agente ativante e das condições do processo de 

carbonização e ativação. Características como forma, tamanho da partícula, 

volume de poro, área superficial, estrutura do microporo, distribuição de tamanho 

de poros e características físicas e químicas da superfície definem as 

propriedades e a aplicabilidade do carvão ativado produzido. É possível obter 

diferentes tipos de carvão ativado com a modificação desses parâmetros, 

tornando-os mais específicos para um determinado uso (ROCHA et al., 2006). 

Como resultado da oxidação de grupos de superfície, o carvão ativado 

possui uma superfície não polar ou fracamente polar (YANG, 1997). Dessa forma, 

ele é amplamente utilizado para purificar, desintoxicar, desodorizar, filtrar, 

descolorir e remover uma gama de materiais líquidos e gasosos. 

Quase todo material carbonáceo sólido pode ser convertido em carvão 

ativado. Entretanto, algumas características devem ser levadas em consideração 

na escolha da matéria-prima, como, por exemplo, o teor de carbono. A matéria-

prima deve apresentar alto teor de carbono e baixo teor de matéria inorgânica 

(cinzas). Outros fatores importantes são o custo e a disponibilidade da matéria-

prima. Recentemente, resíduos agrícolas, como a casca de arroz e a palha de 

milho (KALDERIS et al., 2008; CHEN et al., 2011) vêm despertando bastante 

interesse na produção de biocarvão ativado, por ser originário de fontes 

renováveis e de baixo custo. Dessa forma, resíduos agrícolas que seriam 

descartados, são aproveitados e transformados em um produto com valor 

agregado, como o carvão ativado. 
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O processo de produção de carvão ativado envolve as etapas de 

preparação da matéria-prima, carbonização e ativação. Nessas etapas, o controle 

das condições de operação é determinante para as propriedades estruturais do 

produto final.  

A carbonização consiste no tratamento térmico (pirólise) do material 

precursor (matéria-prima) em atmosfera inerte, em temperatura superior a 200 °C. 

Nessa etapa, são removidos os componentes voláteis e gases leves (CO, H2, CO2 

e CH4) produzindo uma massa de carbono fixo e uma estrutura porosa que 

favorece a ativação posterior (CLAUDINO, 2003). O carvão obtido pela 

carbonização de material lignocelulósico é essencialmente microporoso. Esses 

poros podem encontrar-se preenchidos ou parcialmente bloqueados por produtos 

de decomposição.  

A ativação promove o aumento da área superficial do carvão pelo 

aumento da sua porosidade. Isso acontece porque, durante o processo de 

ativação, diversos compostos se desprendem da estrutura do carvão. Os vazios 

resultantes são chamados de poros. 

O processo de ativação impacta nas características básicas do 

material, como a distribuição e volume de poros, densidade, área superficial 

específica e resistência mecânica. A ativação expõe os grupos aromáticos aos 

agentes oxidantes e inicia o desenvolvimento da estrutura microporosa, 

caracterizando a primeira fase do processo. Na segunda fase, acontece o 

aumento dos poros ou a criação dos grandes poros, pela queima das paredes 

entre poros adjacentes (YANG, 1997). 

A ativação pode ser realizada por processos químicos e físicos, após a 

etapa de carbonização. Além disso, a ativação promove a remoção de 

componentes orgânicos como o alcatrão, o creosoto e as naftas, além de outros 

resíduos que podem obstruir os poros do carvão, formando sítios com 

intensificada capacidade adsortiva (ROCHA et al., 2006). 
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A ativação química depende da ação de aditivos inorgânicos para 

degradar e desidratar o material celulósico e, simultaneamente, prevenir a 

contração durante a carbonização. Consiste na impregnação de agentes ativantes 

(ácido fosfórico, cloreto de zinco, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, entre outros) 

no material ainda não carbonizado. O material impregnado é então carbonizado 

(entre 400 – 800 °C) na ausência de oxigênio. Os agentes ativantes geralmente 

possuem uma propriedade desidratante, proporcionando a formação de ligações 

cruzadas, tornando o material menos propenso a volatilização quando aquecido à 

temperatura elevada. Dessa forma, a formação de compostos betuminosos no 

interior dos poros é inibida. O produto é resfriado e lavado para retirar o restante 

do agente ativante. Na calcinação, os agentes químicos desidratam a matéria 

carbonácea, resultando na criação dos poros. A ativação química é utilizada, 

geralmente, quando a matéria-prima é proveniente da madeira. 

A ativação física é o processo pelo qual o carvão desenvolve uma 

estrutura porosa, aumentando sua área superficial, pela ação de um tratamento 

térmico, após a carbonização, a uma temperatura que pode variar na faixa de 700 

– 1000 °C sob um fluxo apropriado de gás oxidante (vapor d’água ou CO2, usados 

individualmente ou combinados). Esse processo também é conhecido como 

gaseificação parcial (SCHETTINO JR, 2004) e promove o desenvolvimento dos 

poros do carvão ativado por meio das reações exotérmicas representadas pelas 

equações de ativação empregando vapor d’água (Eq. (1)) e CO2 (Eq. (2)), a 

seguir: 

 𝐶 + 𝐻2𝑂 ⇌  𝐻2 + 𝐶𝑂 Eq. (1) 

∆H = + 132 kJ mol-1 

 𝐶 + 𝐶𝑂2  ⇌  2𝐶𝑂 Eq. (2) 

∆H = + 159 kJ mol-1 

Ainda que a ativação química forneça um maior rendimento, por 

empregar temperaturas mais baixas e menores tempos de ativação (MACIÁ-
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AGULLÓ et al., 2004), o custo dos agentes ativantes (KOH, NaOH, ZnCl2, AlCl3, 

H3PO4, H3BO3, etc.) aliado à etapa adicional de lavagem, pode favorecer o 

emprego da ativação física . As vantagens da ativação física são a possibilidade 

de desenvolver uma estrutura mais porosa e, consequentemente, com maior área 

ativa, além de ter um efeito menor em termos de poluição secundária na etapa de 

descarte (BOUCHELTA et al., 2012; RASHIDI et al., 2012). 

Após a ativação, física ou química, o carvão ativado é submetido a 

etapas subsequentes, de acordo com a necessidade, como resfriamento, 

peneiramento, lavagem, secagem, polimento, separação granulométrica e 

embalagem. Na técnica de obtenção do carvão ativado, a característica física 

mais almejada é a obtenção de um produto com elevada área superficial interna. 

Segundo YANG (1997), para que um carvão possa ser caracterizado como 

ativado, o mesmo deve possuir uma área superficial entre 300 e 2500 m2 g-1.  

Poros de diâmetro efetivo maior do que 50 nm são classificados como 

macroporos. O volume desses poros no carvão ativados geralmente fica entre 0,2 

e 0,5 cm3 g-1 e sua área superficial é entre 0,5 e 2 m2 g-1. Devido à baixa área 

superficial específica, os macroporos são normalmente considerados sem 

relevância para a adsorção. Os poros de transição, ou mesoporos, possuem 

diâmetros efetivos entre 2 nm e 50 nm (500 Å). A área superficial específica é 

normalmente cerca de 5 % da área superficial total do carvão ativado. Esse tipo 

de poro é importante para adsorção de moléculas maiores, como corantes e 

toxinas. Os poros com diâmetro efetivo menores que 2 nm (20 Å) são chamados 

de microporos. O volume de um microporo é geralmente de 0,15 a 0,50 cm3 g-1. A 

área superficial específica dos microporos é superior a 90 % da área superficial 

específica total. Por isso, os microporos proporcionam alta capacidade de 

adsorção de átomos e moléculas com diâmetro menor. Os microporos são 

subdivididos em microporos primários (0,8 nm – 2 nm) e microporos secundários 

(diâmetro inferior a 0,8 nm) (WEBB & ORR, 1997; IUPAC, 1985). 

Cada tipo de poro exibe uma função específica no processo de 

adsorção pelo carvão ativado. A quantidade e distribuição de poros de transição e 

de microporos podem ser ajustados de acordo com a aplicação desejada. Para 
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tanto, processos de produção especializados são empregados (YAGSI, 2004). 

Embora a maior parte da adsorção ocorra nos microporos do carvão ativado, os 

meso e os macroporos desempenham um importante papel no processo de 

adsorção, pois promovem uma maior acessibilidade do adsorbato para os 

microporos que, em sua maioria, se encontram no interior da partícula de carvão 

(RODRÍGUEZ-REINOSO, 1998).  

A maioria dos poros do carvão ativado aplicado à purificação de 

líquidos deve apresentar um tamanho próximo ou maior que 30 Å de diâmetro, 

enquanto que para a purificação de gases, o tamanho dos poros deve se situar na 

faixa entre 10 a 25 Å. Isso se deve ao maior número de adsorbatos dissolvidos na 

fase líquida e à menor difusão da fase líquida, quando comparada à fase gasosa, 

para moléculas do mesmo tamanho (YANG, 1997). 

A pirólise sob fluxo de gás inerte (Ar, He ou N2) fornece maiores 

rendimentos de carvão com baixa porosidade devido à deposição de material 

carbonáceo dentro dos poros do carvão (MINKOVA et al., 2001). Na ativação 

física, o agente oxidante (CO2 ou H2O) reage efetivamente com o carbono, 

removendo uma parte do carbono do carvão em um processo no qual se 

desenvolve a porosidade pela perda de CO (gaseificação).  

Estudos prévios mostram que a pirólise empregando vapor d’água 

(“steam pyrolysis”) apresenta efeitos positivos nas propriedades do biocarvão. O 

fluxo de vapor penetra mais eficientemente na matéria sólida, aprimorando a 

porosidade do carvão através da dessorção, da destilação e da remoção de 

voláteis (MINKOVA et al., 2001). Em contrapartida, a ativação empregando CO2 

resulta em um material com um maior número de grupos oxigenados, 

termicamente mais estáveis do que aqueles produzidos pela ativação com vapor 

d’água (MOLINA-SABIO et al., 1996). 

A ativação é, portanto, uma ferramenta essencial para a produção de 

biocarvão com elevada área superficial específica e poros altamente 

desenvolvidos, promovendo, assim, um aumento da capacidade de adsorção 

desse material (GORGULHO et al., 2008). 
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 Gerenciamento do BC saturado 4.2.6

Após remoção do(s) poluente(s) alvo(s) pelo adsorvente, o sistema 

adsorvente-adsorbato, no caso, BC-poluente, torna-se um resíduo. O correto 

gerenciamento desse resíduo é imprescindível para minimizar possíveis impactos 

resultantes de um descarte inadequado. 

BCs carregados com amônio, nitrato e fosfato, e livres de poluentes 

tóxicos, podem ser usados como fertilizantes de liberação lenta para melhorar a 

fertilidade do solo (YAO et al., 2011b,2013b; ZHANG et al., 2013a). Entretanto, os 

BCs usados para adsorver poluentes tóxicos de soluções aquosas, tais como 

metais e poluentes orgânicos, devem ser efetivamente gerenciados para que a 

sua disposição seja feita de forma adequada.  

As propriedades de dessorção/regeneração foram investigadas em 

diversos estudos, com o objetivo de determinar a reutilização do BC como 

adsorvente e avaliar a viabilidade econômica do mesmo. Em um estudo 

conduzido por ZHANG et al. (2013d), o U(VI) adsorvido pôde ser efetivamente 

dessorvido/removido do BC usado em 4 ciclos de adsorção-dessorção usando 

uma solução de HCl a 0,05 mol L-1. Em outro estudo, um BC saturado com 

pigmento foi dessorvido usando etanol (PARSHETTI et al, 2014).  

Entretanto, o processo de recuperação pode se tornar 

economicamente desvantajoso pela diversidade de fontes de resíduos de 

biomassa disponíveis para a produção de BC, de modo que uma avaliação da 

viabilidade econômica do processo de dessorção/regeneração deve ser 

implementada. Além disso, BCs regenerados também têm ciclos de uso limitados. 

BCs esgotados, os quais foram submetidos por vários ciclos de adsorção-

dessorção, exibem pouca capacidade de adsorção e devem ser cuidadosamente 

tratados devido à sua potencial toxicidade. 

Um diagrama esquemático representando o sistema de remoção de 

poluentes da água usando BC, dessorção/regeneração de BCs, e outros 

processos de tratamento é mostrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Diagrama esquemático para o gerenciamento do BC saturado. 

 

Fonte: adaptado de TAN et al. (2015). 

Padrões de tratamento similares àqueles estabelecidos para resíduos 

perigosos são aplicados para o tratamento de BCs saturados com poluentes 

tóxicos e BCs esgotados, prevenindo, assim, o agravamento da poluição. 

Diversos métodos tais como a vedação para um armazenamento seguro, 

incineração e disposição em aterro sanitário podem ser usados nos processos de 

tratamento. 

 Mecanismos de adsorção 4.2.7

Identificar os mecanismos básicos envolvidos no processo de adsorção 

é essencial para a avaliação da eficiência da remoção de contaminantes por BCs. 

O comportamento do BC como adsorvente para diferentes contaminantes (por 

exemplo, metais tóxicos, poluentes orgânicos e outros poluentes) é diferente e 

depende das propriedades desses contaminantes. Além disso, o mecanismo de 

adsorção muitas vezes depende também das várias propriedades do próprio BC, 

incluindo os grupos funcionais de superfície, a área superficial específica, a 

estrutura porosa e os componentes minerais.  
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Atração eletrostática, troca-iônica, adsorção física, complexação de 

superfície e/ou precipitação são os possíveis mecanismos usualmente envolvidos, 

isoladamente ou complementarmente, na adsorção de metais tóxicos. Os vários 

mecanismos propostos para a interação do BC com os metais tóxicos estão 

resumidos na Figura 3. Os mecanismos são específicos para cada metal e 

dependem das propriedades dos BCs. 

Figura 3 – Resumo dos mecanismos propostos para a adsorção de metais tóxicos 

por biocarvões. 

 

Fonte: adaptado de TAN et al. (2015). 
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A abundância de grupos funcionais de superfície (especialmente 

grupos contendo oxigênio, por exemplo, carboxilas, R-COOH; e hidroxilas, R-OH) 

pode promover fortes interações com os metais tóxicos tais como atração 

eletrostática, troca-iônica, e complexação de superfície. Esses efeitos podem ser 

evidenciados através das mudanças nos grupos funcionais do BC antes e depois 

da adsorção do metal, empregando a técnica de espectroscopia por infravermelho 

(KHARE et al., 2013). 

DONG et al. (2011) mostraram que o BC resultante do resíduo de 

processamento de beterraba para obtenção de açúcar efetivamente removeu Cr 

via atração eletrostática do Cr(VI) e complexação da sua forma reduzida Cr(III). 

Os autores explicaram o processo de adsorção em 3 partes: primeiro, o espécies 

negativamente carregadas Cr(VI) migraram para superfícies positivamente 

carregadas do BC (em pH baixo) auxiliados por forças eletrostáticas; segundo, 

Cr(VI) foi reduzido a Cr(III) através da participação de íons H+ e doadores de 

elétrons do BC; e, terceiro, parte do Cr(III) foi liberado na solução aquosa, 

enquanto parte foi complexada com grupos funcionais do BC. 

A importância dos grupos funcionais de superfície também foi 

destacada em um estudo sobre a adsorção de Pb por BC derivado de lodo (LU et 

al. 2012). Nesse estudo, os mecanismo descritos incluíram a troca do metal com 

K+ e Na+ devido à complexação eletrostática de esfera externa, complexação de 

superfície com grupos carboxila e hidroxila livres, e complexação de esfera 

interna com grupos hidroxila livres. Mecanismos similares foram relatados em 

estudo sobre a adsorção do Hg(II) em BC derivado de soja (KONG et al., 2011) e 

Cd(II) em BC derivado de palha de milho (SUN et al., 2014). 

Os componentes minerais no BC são fundamentais no processo de 

adsorção. XU et al. (2013b) compararam o efeito de remoção simultânea do Pb, 

Cu, Zn e Cd de soluções aquosas por BCs de casca de arroz e de esterco. Os 

resultados indicaram que a capacidade de remoção varia com as diferentes fontes 

de matéria-prima do BC e com os componentes minerais, tais como CO3
2-, PO4

3- 

originários da matéria-prima. 
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Em um estudo sobre a remoção de Cu, Zn e Cd por BC, os 

pesquisadores descobriram que o BC derivado de esterco era rico em CO3
2- e 

PO4
3-. Esses componentes minerais serviram como sítios adicionais de adsorção, 

contribuindo para a alta capacidade de adsorção do BC para metais tóxicos (XU 

et al., 2013c). Resultado similar foi encontrado no estudo da adsorção de Pb por 

BC derivado de esterco (CAO et al., 2009). Segundo os autores, a alta eficiência 

de remoção de Pb pelo BC pode ser atribuída à formação dos precipitados fosfato 

de chumbo Pb9(PO4)6 e carbonato de chumbo Pb3(CO3)2(OH)2. 

Em seu estudo, QIAN & CHEN (2013) relataram que a adsorção de Al 

pelo BC pode acontecer através de três mecanismos: complexação do Al com 

grupos orgânicos (hidroxilas e carboxilas), adsorção de superfície, e co-

precipitação com partículas de silicato (como KAlSi3O8).  

Além disso, a área superficial e a estrutura porosa do BC também 

podem ter efeitos na adsorção de metais. BCs exibem diferentes magnitudes de 

áreas superficiais e variadas distribuições de poros (Tabela 69, ANEXO), os quais 

os tornam facilmente acessíveis a metais (KHARE et al., 2013). Entretanto, a 

quantidade de grupos funcionais contendo oxigênio nos BCs parece exercer um 

efeito maior na adsorção de metais tóxicos do que a área superficial e a estrutura 

porosa. Segundo DING et al. (2014), os grupos funcionais oxigenados são 

provavelmente responsáveis pela alta adsorção de Pb a BCs de baixa 

temperatura (250 e 400ºC), enquanto a difusão intra-partícula é principalmente 

responsável pela baixa adsorção de Pb em BCs de alta temperatura (500 e 

600ºC). 

No estudo de SAMSURI et al. (2014), BCs derivados de óleo de palma 

e de casca de arroz foram empregados para adsorção de diferentes metais 

tóxicos. Os resultados mostraram que o BC de óleo de palma, que possui uma 

área superficial menor, exibiu uma maior capacidade de adsorção para os metais 

tóxicos do que o BC de casca de arroz, sugerindo que a área superficial seja 

menos importante do que a presença dos grupos funcionais oxigenados. 
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4.3 Biocarvão de macaúba 

 Potencial socioeconômico da macaúba 4.3.1

Como visto, o uso de biomassa como matéria-prima para a produção 

de carvão é uma interessante alternativa energética, visto que se trata de uma 

fonte renovável. O aproveitamento de rejeitos agroindustriais para produção de 

biocarvões é uma alternativa ainda mais interessante, por convertê-los em 

produtos com maior valor agregado (KALDERIS et al., 2008). O uso de 

biocarvões na remoção de poluentes de soluções aquosas vem ganhando espaço 

nos últimos anos, propiciando uma diversificação das aplicações desses 

materiais, voltando-se especialmente à área ambiental. 

A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma palmácea adaptada a regiões 

semiáridas, com alta predominância no cerrado brasileiro, sendo uma cultura 

tolerante à seca e às baixas temperaturas e com ampla distribuição geográfica. 

No Brasil, ocorre principalmente em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

(RATTER, 2003). 

A macaúba produz um fruto (o “coco da macaúba”) do qual se pode 

extrair o óleo, não só de sua polpa, como também de sua amêndoa, o primeiro 

sendo destinado primordialmente à produção de biodiesel, e o segundo para 

consumo humano (alimento, componente de cosméticos). Porém, esse processo 

gera grandes quantidades de resíduos de biomassa, os quais podem ser 

aproveitados para a produção de carvão.  

No Brasil, as estimativas de produção de óleo a partir de populações 

nativas de macaúba são da ordem de 5 mil litros por ano. Em condições 

agronômicas adequadas, uma plantação comercial pode render 25 mil kg de 

frutos ao ano e a produção anual pode chegar  7 mil kg ha-1 de óleo, além 10.000 

kg ha-1 de torta da polpa e 1.700 kg ha-1 de endosperma. Outro coproduto da 

extração do óleo, o carvão, poderia chegar a 5.100 kg ha-1 (COLOMBO et al., 

2014). 
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O coco da macaúba tem o formato esférico com diâmetro variando de 

2,5 a 5,0 cm, sendo formado por cerca de 20 % de casca (ou epicarpo), 40% de 

polpa (ou mesocarpo), 33 % de endocarpo e 7 % de amêndoa (semente ou 

endosperma) (FARIA, 2010). A Figura 4 mostra um corte do coco da macaúba, 

permitindo visualizar as diferentes partes do fruto. 

Figura 4 – Partes do coco da macaúba. 

 

Fonte: Portal Macaúba1. 

Os diversos ativos extraídos do coco da macaúba são: (1) carvão: 

produzido a partir do endocarpo (casca da amêndoa), empregado na geração de 

energia; (2) óleo da amêndoa: óleo nobre, extraído da amêndoa, destinado para 

produção de cosméticos; (3) farelo de amêndoa: resíduo da extração do óleo de 

amêndoa, destinado à alimentação humana; (4) óleo da polpa: extraído da polpa 

do coco de macaúba, possui uma coloração laranja intensa devido à presença de 

carotenoides e sua proporção de ácidos graxos monoinsaturados é similar ao 

azeite de oliva; destinado à produção de biodiesel e de cosméticos; e (5) farelo da 

polpa: resíduo da extração do óleo da polpa, destinado à produção de ração 

animal; 

A macaúba pode ser considerada uma das espécies com maior 

potencial de exploração econômica imediata, devido à elevada produtividade de 

óleos e aproveitamento total dos coprodutos. Além disso, do ponto de vista 

ambiental, social e econômico, o sistema de cultivo da palmeira é altamente 
                                            

1 Portal Macaúba, página eletrônica, www.portalmacauba.com.br, 2015. 
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sustentável (CICONINI, 2012), podendo ser cultivada em sistemas denominados 

silvo-pastoris, sem mudança do uso da terra. 

 Endocarpo para produção do biocarvão 4.3.2

Segundo VILAS BOAS et al. (2010), a temperatura final de 

carbonização influencia diretamente nas características físicas e químicas do 

carvão de biomassa de macaúba. Além disso, o carvão de macaúba produzido a 

partir da castanha (endocarpo + amêndoa) apresenta elevados teores de cinzas, 

não sendo, portanto, recomendado para o uso em processos adsortivos. O 

endocarpo da macaúba (Figura 5), por sua vez, possui uma maior densidade e 

um poder calorífico superior quando comparado à castanha. 

Figura 5 – Detalhe do endocarpo ou “casca da amêndoa” do coco de macaúba. 

 

Fonte: Portal Macaúba2. 

De modo geral, quanto maior a densidade da matéria-prima, maior a 

densidade do carvão e, dessa forma, menor será o espaço ocupado pelo redutor 

dentro do forno, maximizando a produtividade. O poder calorífico superior do 

endocarpo provavelmente foi maior devido à maior concentração de material rico 

em carbono, uma vez que o endocarpo é um tecido lignificado. Dessa forma, 

optou-se pela produção do carvão a partir do endocarpo da macaúba. 

O carvão obtido a partir do endocarpo da macaúba apresenta um 

grande potencial como material adsorvente para remoção de contaminantes da 

água (ou de soluções aquosas). A técnica de produção do carvão e sua posterior 

                                            
2 Portal Macaúba, página eletrônica, www.portalmacauba.com.br, 2015. 
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ativação permite a obtenção de um produto com características adequadas de 

superfície e de estrutura porosa, considerando o tamanho e volume dos poros, 

além da área superficial elevada, com predominância de microporos e mesoporos 

(o último, em menor proporção), assegurando eficiência ao transporte dos 

adsorbatos aos sítios ativos ou microporos e mesoporos, responsáveis pela 

elevada capacidade de adsorção. 

O processo de produção considera uma sequencia de etapas, que 

incluem o pré-tratamento da matéria-prima, a pirólise e a ativação física. Os 

parâmetros de processo devem ser cuidadosamente definidos, tais como: 

quantidade de matéria-prima, condições de pirólise, tempo de carbonização, 

temperatura de cada etapa, tamanho das partículas, etc. 

Além de ser uma fonte natural e renovável, as principais características 

do endocarpo da macaúba que o qualificam para a produção de carvão vegetal ou 

carvão de biomassa são: (i) a composição elementar, notadamente o alto teor de 

carbono e o baixo teor de enxofre; (ii) o baixo teor de metais: não há quantidades 

significativas de contaminantes como o Cu, Cr e Mn; (iii) e o elevado teor de 

lignina: superior a 25 %. Segundo Oliveira et al. (1982), a lignina propicia um 

rendimento maior de carvão em relação à celulose e à hemicelulose; (iv) o baixo 

teor de umidade: o fruto fresco contém cerca de 10 % de umidade no endocarpo. 
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5 SITUAÇÃO-PROBLEMA  

5.1 Rejeitos radioativos líquidos 

O gerenciamento dos rejeitos líquidos deve considerar o volume de 

rejeito gerado, a frequência com que o mesmo é gerado, a atividade do rejeito e 

suas características físicas e químicas. 

Como exposto na introdução desse trabalho, os rejeitos radioativos 

líquidos de baixo e médio níveis de radiação (RBMN), provenientes de aplicações 

em diversas áreas (medicina, pesquisa e outros usos institucionais), devem ser 

gerenciados de maneira segura em conformidade com os requisitos da autoridade 

regulatória. No Brasil, essa autoridade é a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN). 

As principais abordagens para o gerenciamento dos RBMN são: 

“aguardar e decair” (“delay and decay”), “concentrar e conter” (“concentrate and 

contain”) e “diluir e dispersar” (“dilute and disperse”). O conceito de “aguardar e 

decair” envolve o armazenamento do rejeito líquido radioativo até que a redução 

desejada na atividade tenha ocorrido através do decaimento radioativo, seguido 

por sua liberação no sistema de esgoto sem necessidade de diluição adicional. 

“Concentrar e conter” significa reduzir o volume e confinar os radionuclídeos 

através de um processo de condicionamento para prevenir sua dispersão no meio 

ambiente. “Diluir e dispersar” pode ser aplicado a rejeitos radioativos líquidos de 

baixo nível de radiação, liberando-os como efluente de tal modo que as condições 

e processos ambientais garantam que as concentrações dos radionuclídeos 

sejam reduzidas a níveis tais que o impacto radiológico do material liberado seja 

aceitável. Muitas vezes, o princípio de “aguardar e decair” pode ser combinado 

com o de “diluir e dispersar” [IAEA, 2013]. 

Os rejeitos radioativos líquidos provenientes de atividades do ciclo do 

combustível nuclear podem ser classificados como de Classe 2.3, isto é, “Rejeitos 

contendo Radionuclídeos Naturais (RBMN-RNm): rejeitos contendo matérias-

primas minerais, naturais ou industrializadas, contendo radionuclídeos das séries 
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do urânio e tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos limites 

de dispensa estabelecidos no Anexo VI da Norma CNEN NN 8.01 Gerência de 

Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação” (CNEN-NN-8.02, 

2014). 

Para rejeitos líquidos contendo radionuclídeos, quando os valores de 

atividade ou de concentração de atividade, em massa ou volume, forem inferiores 

ou iguais aos respectivos níveis de dispensa estabelecidos no Anexo II da Norma 

CNEN-NN-8.01 (2014), os mesmos podem ser classificados como Rejeitos 

Isentos (RI). Para os isótopos 238U, 235U e 234U, o nível de dispensa corresponde a 

5,6x103 Bq m-3. Nesse caso, podem ser diretamente descartados no sistema de 

esgoto.  

A dispensa de rejeitos líquidos contendo radionuclídeos na rede de 

esgotos sanitários está sujeita a alguns requisitos (CNEN-NN-8.01, 2014), entre 

eles: 

(a) o rejeito deve ser prontamente solúvel ou de fácil dispersão em 

água;  

(b) a  quantidade  de radionuclídeo liberada diariamente pela 

instalação, na rede de esgotos sanitários, não deve exceder a  quantidade 

que,  se fosse  diluída no  volume médio  diário de  esgoto liberado  pela 

instalação, resultasse numa concentração média igual aos limites especificados 

na Coluna 1 da Tabela II.1 do Anexo II, correspondente aos “níveis de dispensa 

de rejeitos líquidos e gasosos” da Norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014). 

(c) a quantidade anual total de radionuclídeos liberada na rede de 

esgoto sanitário não deve exceder os valores especificados na Tabela II.2 do 

Anexo II, correspondente aos “níveis de dispensa de rejeitos líquidos na rede de 

esgotos sanitários” da Norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014). 

A Tabela 5 resume os níveis máximos permitidos para eliminação de 

rejeitos radioativos, considerando apenas os isótopos de urânio, em que a Coluna 
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1 corresponde à atividade máxima permissível para eliminação de rejeitos líquidos 

em rede de esgotos sanitários, enquanto a Coluna 2 diz respeito à concentração 

máxima permissível para eliminação de rejeitos gasosos na atmosfera. 

Tabela 5 – Valores de atividade máxima permissível para eliminação de rejeitos 

radioativos na rede de esgoto e na atmosfera. 

Urânio (92) 
Isótopo 

Coluna 1 Coluna 2 
Nível de dispensa de rejeitos 

líquidos (Bq m-3) 
Nível de dispensa de rejeitos 

gasosos (Bq m-3) 
U-230 1,5E+03 7,4E-03 
U-231 1,1E+06 1,1E+02 
U-232 1,1E+03 1,9E-04 
U-233 5,6E+03 9,3E-04 
U-234 5,6E+03 9,3E-04 
U-235 5,6E+03 1,1E-03 
U-236 5,6E+03 1,1E-03 
U-237 5,6E+05 3,7E+01 
U-238 5,6E+03 1,1E-03 
U-239 1,7E+07 3,7E+03 
U-240 3,7E+05 5,6E+01 
U-natural 5,6E+03 1,7E-03 
Fonte: adaptado da Tabela II.1 do Anexo II da norma CNEN-NN-8.01, 2014. 

Quando acima dos níveis aceitáveis, esses rejeitos devem ser 

previamente tratados a fim de atender aos requisitos normativos antes do 

descarte final na rede de esgoto. Alternativamente, o gerenciamento dos rejeitos 

radioativos líquidos cujos valores de atividade ultrapassam os níveis de dispensa 

estipulados requer o armazenamento dos mesmos por tempo indeterminado em 

recipiente adequado com capacidade de conter o dobro do volume do rejeito 

líquido presente na embalagem (CNEN-NN-8.01, 2014).  

A geração de rejeitos radioativos líquidos provenientes das diversas 

atividades nucleares implica em inúmeras dificuldades envolvendo o seu 

gerenciamento. Demandas como um local adequado para o armazenamento dos 

recipientes nos quais o rejeito líquido é acondicionado, os quais, por sua vez, 

devem ser fabricados empregando materiais resistentes e compatíveis para a sua 

contenção, além de custos envolvidos com as caracterizações e classificações 

desses rejeitos, seguida pelo controle e monitoramento, etc., tudo com a devida 

autorização da CNEN. 
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Dessa forma, a redução do volume de rejeitos líquidos armazenados 

representa uma melhoria do ponto de vista radiológico e uma diminuição nos 

custos de gerenciamento. Nesse contexto, o tratamento de rejeitos aquosos 

contendo urânio pode empregar várias técnicas, as quais, separadamente ou 

colaborativamente, proporcionam a separação do elemento-problema (urânio) da 

matriz (água). Após a separação, a matriz, livre do elemento-problema, ou com 

uma concentração remanescente do mesmo muito baixa, é passível de liberação 

em rede de esgoto, desde que atenda aos requisitos da norma CNEN-NN-8.01 

(CNEN, 2014). O elemento-problema agregado a um material, que pode ser uma 

membrana, um filtro ou um adsorvente, dependendo da técnica de separação 

empregada, configura-se em um sistema “material-elemento”, no qual o elemento-

problema é imobilizado. Nesse estado, o seu gerenciamento é muito mais 

favorável, pois, havendo a necessidade de ser armazenado, minimizam-se os 

problemas referentes a potenciais vazamentos decorrentes da corrosão ou 

degradação dos recipientes. Além disso, esse mecanismo implica na redução de 

volume de rejeito líquido inicial. 

O Anexo VI da Norma CNEN-NN-8.01 (2014), estabelece os limites de 

atividade específica ou total para dispensa de materiais sólidos contendo os 

isótopos do U. Na maioria dos casos, o rejeito sólido deve ser armazenado por 

um período indeterminado até o decaimento a níveis aceitáveis.  

A norma da CNEN NN 6.09 (CNEN, 2002), referente aos critérios de 

aceitação para deposição de rejeitos radioativos, estabelece que os rejeitos 

radioativos sólidos devem ser imobilizados em matriz, de modo a reduzir o 

potencial de migração ou dispersão dos radionuclídeos, em um processo 

conhecido como inertização. Portanto, o armazenamento a longo prazo do 

adsorvente-adsorbato pode ser efetuado através de sua imobilização em uma 

matriz que sirva como barreira ou blindagem para a prevenção ou atenuação da 

liberação de radionuclídeos no meio ambiente. Cimento, betume e até mesmo 

alguns polímeros são comumente empregados como matrizes de imobilização, 

cuja seleção depende da sua compatibilidade química com o rejeito, 

disponibilidade comercial e custo (SALEH, 2012; FERREIRA, 2014). 
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5.2 BC na remoção de radionuclídeos de rejeitos aquosos 

Como visto, os biocarvões (BCs) podem ser empregados como 

adsorventes, catalisadores ou suportes de catalisadores em diversas aplicações 

ambientais.  

Processos de descontaminação ambiental são necessários tanto na 

recuperação de aquíferos contaminados como na prevenção de contaminações 

futuras, pelo adequado tratamento dos efluentes antes do descarte. No caso de 

rejeitos radioativos, essa descontaminação torna-se ainda mais relevante, visando 

à diminuição do volume de rejeito e o isolamento do mesmo, em recipiente e local 

adequado, muitas vezes, de forma permanente. 

A adsorção em carvão, especialmente o carvão ativado, tem sido 

eficientemente empregada em processos de remediação ambiental de uma 

grande variedade de contaminantes presentes em meio aquoso (DABROWSKI et 

al., 2005; OLIVARES-MARÍN et al., 2008). Entretanto, a adsorção apenas 

transfere o contaminante da fase aquosa para a superfície do carvão ou 

biocarvão, sendo necessário o gerenciamento desse material para um 

armazenamento seguro. Em se tratando de um composto radioativo, o material 

adsorvente seco deverá ser compactado e acondicionado de forma adequada até 

que ocorra o decaimento a níveis seguros de descarte. Dessa forma, o tratamento 

de rejeitos contendo compostos radioativos requer a combinação de processos 

subsequentes à adsorção de maneira a destruir ou imobilizar com segurança os 

contaminantes radioativos. 

Segundo RALEBITSO-SENIOR e ORR (2016), os biocarvões podem 

servir como excelentes adsorventes para remover radionuclídeos tais como urânio 

e césio de lençóis freáticos, podendo ser empregado como uma barreira de baixo 

custo, potencialmente competitiva, e efetivamente permeável. Nesse contexto, as 

propriedades adsortivas dos biocarvões podem ser exploradas na área nuclear. 
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5.3 Urânio 

Um determinado contaminante pode ser liberado no meio ambiente 

como rejeito, resultante de atividades de plantas industriais, mineradoras, centros 

de pesquisa, hospitais, etc. Entretanto, a liberação de um contaminante no meio 

ambiente não necessariamente implica em exposição. Normalmente, a exposição 

acontece quando ocorre contato físico com o contaminante. A exposição pode ser 

por via oral, através da ingestão do contaminante; via respiratória, através de sua 

inalação; e por via dérmica, através da absorção pela pele. 

Porém, quando o contaminante é também radioativo, a exposição 

também pode acontecer pela proximidade. Porém, essa exposição não 

necessariamente causa danos ou prejuízos ao indivíduo exposto. Isso depende 

de fatores tais como a dose, a duração, a distância e a maneira pela qual ocorreu 

o contato. Os danos também podem ser decorrentes de outros compostos ou 

materiais radioativos aos quais o indivíduo foi exposto, bem como a idade, o sexo, 

a alimentação, a predisposição genética, o estilo de vida e as condições de saúde 

do mesmo (USDHHS, 2013). 

O urânio é um metal pesado, radioativo, de ocorrência natural em 

quase todas as rochas e solos. O urânio natural é uma mistura de três isótopos: 
234U (0,005 %), 235U (0,711 %) e 238U (99,284 %), dos quais o mais abundante é o 
238U. Os três isótopos apresentam, quimicamente, o mesmo comportamento, mas 

possuem diferentes propriedades radioativas. 

A maioria dos isótopos de U sofre decaimento radioativo através da 

emissão de partículas α e raios gama de baixa energia. Somente alguns isótopos 

sofrem decaimento β e muitos isótopos, incluindo o 238U podem sofrer fissão 

espontânea. O 238U decai através de 16 descendentes radioativos, incluindo o 
234U, até atingir o isótopo estável 206Pb, enquanto o 235U decai através de 13 

descendentes radioativos até o 207Pb estável. A taxa de decaimento (ou meia-

vida) da maioria dos isótopos de U é muito longa. O isótopo menos radioativo, 
238U, tem um tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos.  
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O urânio esgotado (“depleted”) é uma mistura dos mesmos três 

isótopos, porém com uma proporção menor de 234U e 235U, sendo menos 

radioativo que o U natural. O U esgotado é usado em rotores de helicópteros e 

em painéis de controle de aviões, atuando como um escudo de proteção contra a 

radiação ionizante. Além disso, esse material é empregado no fabrico de munição 

e como blindagem de veículos militares. Isso é possível porque o U é quase tão 

duro como o aço e muito mais denso do que o chumbo. Já o U enriquecido é 

outra mistura dos três isótopos com mais 234U e 235U que o U natural, sendo mais 

radioativo que o U natural e, por isso, usado para fabricar combustível nuclear 

para reatores. 

A liberação natural de U para o ambiente pode ser resultante da erosão 

pelo vento e pela água e de erupções vulcânicas. Atividades industriais 

envolvendo a mineração, a moagem e o processamento de urânio também 

podem resultar na liberação desse elemento no ambiente. A Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos estabeleceu um nível máximo de 0,03 mg U L-1 na 

água potável (USEPA, 2001). A Organização Mundial da Saúde estabelece 

diretrizes em relação à presença de urânio na água potável, podendo ser tolerada 

uma concentração diária de 0,015 mg L-1 (OMS, 2004). No Brasil, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução N° 357/2005, 

estabelece um valor máximo de 0,02 mg L-1 para águas doces (classes 1 e 3) e 

0,02 mg L-1 para águas salinas (classe 1) (CONAMA, 2005). Apesar desses 

limites serem consideravelmente baixos, o urânio não está incluso na lista de 

padrão de lançamento de efluentes estabelecida por essa resolução. O descarte 

de urânio está sujeito à regulação da CNEN através da norma CNEN-NN-8.01 

(CNEN, 2014). 

A exposição ocupacional geralmente decorre de atividades ligadas às 

etapas do ciclo do combustível nuclear (mineração, processamento, 

enriquecimento, fabricação de pastilhas ou placas, fabricação do elemento 

combustível, etc.). A maior parte do U inalado ou ingerido não é absorvida, sendo 

excretado do corpo através das fezes. O U absorvido é excretado pela urina. E 

parte do U inalado pode permanecer nos pulmões durante muitos anos. O U 

absorvido é depositado por todo o corpo. Os níveis mais altos de U são 



  

90 
 

encontrados nos ossos, onde o U pode permanecer durante muito tempo. A meia-

vida do U nos ossos é de 70 a 200 dias (a quantidade de tempo que leva para 

metade do U deixar os ossos). A maior parte do U que não está nos ossos deixa o 

corpo entre 1 a 2 semanas. Os efeitos à saúde do U natural e do U esgotado se 

devem aos efeitos químicos e não à radiação, pois o U é um elemento tóxico. Um 

dos alvos principais do U são os rins. Danos renais foram observados em 

humanos e animais depois de inalar e ingerir compostos de U (USDHHS, 2013). 

No U enriquecido, a porcentagem de 235U é superior à do urânio 

natural, podendo estar em uma faixa de 2-5 % no caso do urânio de baixo 

enriquecimento (“low enriched uranium”, LEU) e igual ou acima de 20 % no caso 

do urânio de alto enriquecimento (“highly enriched uranium”, HEU), dependendo 

da aplicação. Em reatores comerciais de água leve, o tipo de reator de maior 

prevalência no mundo, o urânio é enriquecido de 3 a 5 %. Reatores de pesquisa 

geralmente empregam urânio com enriquecimento entre 12 e 19,75 %. Já o 

urânio de alto enriquecimento é comumente empregado em reatores de nêutrons 

rápidos (20 % ou mais) e no fabrico de armas nucleares (um grau de 85 % ou 

mais de enriquecimento). 

A toxicidade química do U enriquecido é a mesma do U natural. 

Entretanto, como o U enriquecido é mais radioativo, existe maior risco de 

radiotoxicidade. Dessa forma, os efeitos associados à exposição à radiação 

devem ser considerados. A contaminação interna, resultante da incorporação 

radioativa dos compostos de U, pode levar à irradiação interna do organismo por 

partículas alfa, produzindo sérios danos a células e tecidos. 

A toxicidade dos compostos de urânio aos pulmões e aos órgãos 

distais varia quando o indivíduo é exposto via inalação. Em geral, os compostos 

mais solúveis, tais como o fluoreto de uranila (UO2F2), resultante da hidrólise do 

hexafluoreto de urânio (UF6), o tetracloreto de urânio (UCl4) e o nitrato de urânio 

hexa-hidratado (UO2(NO3)2.6H2O), são menos tóxicos aos pulmões, porém são 

sistematicamente mais tóxicos via inalação, pois os pulmões absorvem mais 

facilmente esses compostos e favorecem o seu transporte pela corrente 

sanguínea até os órgãos distais (TANNENBAUM et al., 1951). Um estudo da 



  

91 
 

toxicidade por inalação em cobaias concluiu que a toxicidade sistêmica desses 

compostos, nos níveis estudados, em ordem decrescente, é a seguinte: (1) muito 

tóxico: fluoreto de urânio; (2) tóxico: nitrato de urânio hexa-hidratado; e (3) 

atóxico: tetracloreto de urânio (STOKINGER et al., 1953). Apesar do tetracloreto 

de urânio ser altamente solúvel em água, ele é facilmente hidrolisado e oxidado a 

cloreto de uranila (UO2Cl2, menos solúvel) e a dióxido de urânio (UO2, insolúvel). 

Por esse motivo, o tetracloreto de urânio inalado tende a não se comportar como 

um composto de urânio altamente solúvel. Por outro lado, os sais e óxidos 

insolúveis mais comuns, tais como o tetrafluoreto de urânio (UF4), o dióxido de 

urânio (UO2), o trióxido de urânio (UO3) e o octóxido de triurânio (U3O8) ou 

“yellowcake”, são geralmente mais tóxicos aos pulmões através da inalação 

devido ao maior tempo de retenção no tecido pulmonar, mas são menos tóxicos 

aos órgãos distais. 

O risco associado à inalação de aerossóis de urânio reside na 

probabilidade do agente tóxico atingir o sítio de ação tóxica. Dois dos principais 

fatores que influenciam o grau de periculosidade de partículas tóxicas no ar são: 

(1) o local de deposição das partículas no trato respiratório e (2) o destino das 

partículas dentro dos pulmões. O local de deposição dentro dos pulmões depende 

principalmente do tamanho da partícula inalada no aerossol, enquanto o 

subsequente destino da partícula depende principalmente das propriedades 

físicas e químicas das partículas inaladas e do estado fisiológico dos pulmões. 

Partículas pequenas (de aproximadamente 2 µm ou menores) são depositadas 

primariamente nos alvéolos. Os alvéolos, frequentemente denominados de “trato 

respiratório profundo”, formam a parte funcional dos pulmões onde a troca de 

gases ocorre. Conforme o tamanho das partículas aumenta, progressivamente 

menos partículas penetram dentro do trato respiratório profundo, e frações cada 

vez maiores das partículas inaladas são depositadas no trato respiratório superior. 

Três diferentes mecanismos estão envolvidos na remoção de partículas do trato 

respiratório. O primeiro ocorre pela ação mucociliar no trato respiratório superior 

(traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais), que remove as 

partículas para a garganta, onde as mesmas podem ser engolidas para o trato 

gastrintestinal ou expectoradas. Os outros dois mecanismos de depuração, a 

dissolução (que leva à absorção pela corrente sanguínea) e a fagocitose 
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(remoção por células especializadas), ocorrem principalmente com partículas 

depositadas no trato respiratório profundo (bronquíolos respiratórios, dutos 

alveolares e sacos alveolares) (ICRP, 1994; NCRP, 1997). As partículas menos 

solúveis de urânio podem permanecer nos pulmões de semanas (UO3, UF4, UCl4) 

a anos (UO2, U3O8). 

Estudos em humanos e em animais mostraram que a retenção de 

grandes quantidades de partículas de urânio insolúveis a longo prazo nos 

pulmões pode levar a efeitos respiratórios sérios. Exposições agudas podem 

eventualmente levar a fibrose pulmonar (CLAYTON & CLAYTON, 1981). Quanto 

mais enriquecido, maior o risco de irradiação interna. 

Além disso, o urânio é um metal nefrotóxico, exercendo sua toxicidade 

principalmente através de sua ação química nos túbulos proximais. Entretanto, os 

danos renais decorrentes da exposição a metais α-emissores com alto coeficiente 

linear de energia, como o urânio, pode resultar de um efeito complementar da 

toxicidade química e da radiotoxicidade desses metais (WRENN et al., 1987). 

Em geral, compostos de urânio solúveis em água são mais tóxicos 

quando a via de exposição é oral, devido à facilidade de sua absorção pelo trato 

gastrintestinal (DOMINGO et al., 1987). Nessas condições, a toxicidade de 

diversos compostos de urânio foi ordenada como segue: (1) compostos muito 

tóxicos: UCl4, peróxido de urânio (U2O4U) e UO2F2; (2) compostos tóxicos: 

UO2(NO3)2.6H2O, acetato de uranila (UO2(C2H3O2)2), diuranato de amônio 

((NH4)2U2O7), diuranato de sódio ((Na)2U2O7), UO3 e minério de urânio (carnotita); 

e (3) compostos praticamente atóxicos: UF4, U3O8 e UO2 (MAYNARD & HODGE, 

1949). 

Já quando a exposição é por via dérmica, os compostos hidrossolúveis 

(UO2F2, UCl4 e UCl5) são os mais tóxicos. Os compostos pouco solúveis, tais 

como UO3, (Na)2U2O7 e NH4)2U2O7 exibem toxicidade intermediária; e os 

compostos insolúveis, tais como, UF4, UO2, U2O4U e U3O8 não causam nenhum 

efeito (ORCUTT, 1949). 
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5.4 Efluente de UF4 do ciclo do combustível 

Para que o urânio seja empregado como combustível em reatores 

nucleares, há a necessidade de transformar o minério de urânio em um composto 

específico de grau nuclear (baixo teor de impurezas), contendo uma fração 

fissionável (235U). O conjunto de processos envolvidos nessa transformação é 

chamado de Ciclo do Combustível Nuclear. 

O Ciclo do Combustível Nuclear compreende as etapas de (1) 

mineração, na qual se obtém o concentrado de urânio (U3O8) ou “yellow cake”; o 

“yellow cake” é dissolvido em ácido nítrico, formando uma solução de nitrato de 

uranilo (UO2(NO3)2) e, posteriormente, precipitado como diuranato de amônio, 

DUA ((NH4)2U2O7); (2) conversão, que envolve a purificação do DUA, seguida por 

sua precipitação, produção de tetrafluoreto de urânio (UF4), conversão para 

hexafluoreto de urânio (UF6) gasoso e o enriquecimento isotópico em que se 

aumenta a proporção do isótopo 235U; (3) reconversão, que compreende a 

transformação do UF6 gasoso enriquecido a dióxido de urânio (UO2) sólido ou 

siliceto de urânio (U3Si2) sólido, dependendo do tipo de reator a que for destinado 

o combustível final; (4) fabricação do elemento combustível, consiste da 

fabricação das pastilhas de UO2 ou placas de U3Si2 e montagem do elemento 

combustível que pode ser composto de um conjunto de varetas (UO2) ou de 

placas (U3Si2) combustíveis; (5) reprocessamento do combustível irradiado, 

compreendendo desde o desmonte mecânico do combustível irradiado até o 

reaproveitamento do combustível depletado, permitindo que o urânio 

remanescente seja reutilizado nas etapas de enriquecimento e conversão; e (6) 

tratamento de rejeitos radioativos, a qual se refere ao armazenamento e 

disposição dos rejeitos das etapas de processamento do urânio. 

No IPEN, o processo de fabricação do elemento combustível de siliceto 

de urânio (U3Si2) é realizado pelo Centro de Combustível Nuclear (CCN, IPEN-

CNEN/SP). O UF6 enriquecido a 19,75 % é fornecido pelo Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP) em cilindros tipo 5A (de monel) ou tipo 5B (de 

níquel). Inicialmente, a etapa de transferência do UF6 é realizada sob vácuo em 

um processo que requer cuidados especiais quanto ao manuseio, controle e 
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segurança. Em seguida, a reconversão do UF6 a fluoreto de uranila (UO2F2) é 

realizada através do processo de hidrólise do UF6, conforme a reação: 

 UF6 + 2H2O  UO2F2 + 4HF Eq. (3) 

A solução de UO2F2 é bombeada para o reator de precipitação de 

tetrafluoreto de urânio (UF4), onde o urânio é reduzido a U4+ por um agente 

redutor, o cloreto de estanho II (SnCl2). Em seguida, com a adição de HF à 

solução, o urânio é precipitado na forma de UF4. 

 UO2F2 + SnCl2 + 4HF  UF4 + SnCl2F2 + 2H2O Eq. (4) 

A suspensão obtida é filtrada e o efluente da filtração é recolhido e 

enviado ao setor de tratamento de efluentes industriais. O precipitado de UF4 

retido no filtro é recolhido e submetido a um processo de secagem em ambiente 

inerte de argônio e encaminhado à área de processamento de ligas especiais 

para obtenção do urânio metálico (U0) por meio de redução magnesiotérmica. 

 UF4 + 2Mg  U + 2MgF2 Eq. (5) 

Finalmente, o pó de U3Si2 é obtido através do processo de fusão do U0 

com o Si0 em forno de indução. O lingote de U3Si2 é submetido a várias etapas de 

moagem para obtenção do pó de U3Si2 na granulometria especificada para o uso 

do pó de U3Si2 como combustível nuclear no Reator IEA-R1. O pó, 

homogeneizado, é acondicionado sob atmosfera inerte até a liberação para a 

etapa de fabricação de briquetes. O combustível fabricado pelo Centro de 

Combustível Nuclear (CCN, IPEN-CNEN/SP) é composto por placas e é 

específico para uso em reatores de pesquisas do tipo MTR (Materials Testing 

Reactors). A fabricação dessas placas emprega a técnica de montagem de um 

núcleo, que contém partículas do material físsil dispersas em alumínio, em uma 

moldura e revestimentos externos, também de alumínio, agregados por um 

processo chamado de laminação (“picture frame technique”). O núcleo, também 

denominado briquete, é constituído de uma dispersão de partículas de U3Si2 em 

alumínio. Por fim, ocorre o processo de montagem do elemento combustível de 
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placas combustíveis com núcleos de U3Si2-Al. Dois tipos de elementos 

combustíveis são fabricados: o elemento combustível padrão, constituído de 18 

placas combustíveis, e o elemento combustível de controle, constituído por 12 

placas combustíveis. 

Os rejeitos resultantes das várias etapas do processamento do urânio 

no ciclo do combustível nuclear devem ser tratados e monitorados de forma a 

atender aos requisitos da legislação para descarte como efluente ou resíduo 

contaminado. Os efluentes, com níveis ambientais de radioatividade e 

concentração de U inferiores aos limites máximos estabelecidos, podem ser 

descartados na rede de esgoto, enquanto os que apresentam uma concentração 

ou atividade específica acima desses limites, devem ser devidamente estocados 

em locais apropriados e monitorados ao longo do tempo (CNEN, 2014). 

O efluente da etapa de precipitação do UF4 é submetido a um 

tratamento no setor de tratamento de efluentes industriais do CCN para uma 

remoção prévia dos íons estanosos (Sn2+) e dos íons fluoretos (F-), os quais estão 

presentes em concentrações muito altas, cerca de 50 g L-1 de Sn e 56 g L-1 de F. 

Esse tratamento prévio envolve a precipitação sequencial como Sn(OH)4 e CaF2, 

permitindo reduzir a concentração dessas duas espécies em solução para valores 

inferiores aos permitidos pela Resolução do CONAMA Nº 430 (CONAMA, 2011) 

(Tabela 51). A primeira etapa da precipitação é realizada adicionando-se Na2CO3 

para hidrolisar o Sn como Sn(OH)4. Nessa etapa, parte do U é adsorvido no 

precipitado, pois o U forma um complexo solúvel com o carbonato. Na segunda 

etapa, CaO é adicionado para a remoção do F e o U acaba sendo precipitado 

como diuranato de cálcio (DUCA). 

Assim, o tratamento permitiu reduzir a concentração de U no efluente, 

inicialmente de aproximadamente 70 a 100 mg L-1 de U, cerca de 350 a 500 

vezes acima do valor máximo permitido (ver Seção 10.5.4), estabelecido pela 

Norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014), para uma concentração média de U de 

cerca de 5 mg L-1 (25 vezes superior ao limite máximo). 
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6 CARACTERIZAÇÕES 

6.1 Técnicas de caracterização 

As técnicas de caracterização baseiam-se em análises clássicas e 

instrumentais, visando à elucidação das propriedades dos materiais envolvidos no 

estudo. 

 Condutividade 6.1.1

A condutividade elétrica é usada para especificar o caráter elétrico do 

biocarvão. Indica a facilidade com a qual um material é capaz de conduzir 

corrente elétrica. 

 Massa específica 6.1.2

A densidade ou massa específica do biocarvão está diretamente 

relacionada com a densidade da biomassa de origem. A densidade é uma 

característica fundamental nos carvões vegetais, pois, quanto mais densos, maior 

a quantidade de energia por unidade de volume. Além disso, a produtividade do 

carvão é diretamente proporcional à densidade da matéria-prima. A densidade 

real considera apenas o volume do conjunto de grãos ou partículas que compõem 

a amostra, sem considerar o espaço vazio existente entre os grãos, enquanto a 

densidade aparente considera o volume total da amostra, inclusive o espaço vazio 

entre os grãos que a compõem. Portanto, a densidade real de uma determinada 

amostra será sempre maior que sua densidade aparente (SAMPAIO & DA SILVA, 

2007). 

 Análise granulométrica 6.1.3

A análise granulométrica consiste na determinação das dimensões das 

partículas que constituem as amostras presumivelmente representativas do 

biocarvão obtido. A distribuição dos tamanhos de partículas que constituem a 

amostra pode ser representada por uma curva, possibilitando, assim, a 

determinação de suas características físicas. 
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 Análise imediata 6.1.4

A análise imediata, também denominada de análise proximal, é 

comumente empregada para determinação da composição total aproximada de 

carvões vegetais e revela o perfil singular de cada carvão através da 

determinação de quatro parâmetros: umidade, matéria volátil, teor de cinzas e 

carbono fixo. Esses parâmetros são determinados de acordo com procedimentos 

normatizados, que serão detalhados no Capítulo 8, “Métodos”. 

 Análise detalhada 6.1.5

A composição elementar do biocarvão é determinada através da 

análise final ou detalhada (“ultimate analysis”), fornecendo os teores de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Essa análise permite avaliar as 

composições parciais absolutas dos biocarvões obtidos em diferentes 

temperaturas de pirólise. 

 Análise molecular 6.1.6

A análise da fibra bruta fornece a composição molecular da biomassa e 

pode ser realizada através da metodologia descrita por SILVA & QUEIROZ 

(2002), em que a biomassa vegetal é submetida a um procedimento de extração 

sucessiva. 

A fibra em detergente ácido (FDA) é a porção menos digerível da 

parede celular e é constituída, em sua maior parte, por lignina e celulose. A 

amostra é digerida em solução de detergente ácido que solubiliza o conteúdo 

celular (hemicelulose e minerais solúveis), deixando praticamente inalteradas as 

frações de lignina e celulose. O valor de FDA é calculado como segue: 

 
𝐹𝐹𝐹 (%) =

𝑀𝑓𝑓𝑥 100
𝑀𝑖𝑓

 
Eq. (6) 

em que: Mfa é a massa do resíduo após a extração ácida e Mia é a 

massa inicial da fibra. 
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A fibra em detergente neutro (FDN) é um resíduo fibroso composto por 

celulose, hemicelulose e lignina, isto é, os principais componentes da parece 

celular vegetal (SILVA e QUEIROZ, 2002). A análise de FDN é realizada 

empregando-se um detergente neutro para extração baseada na solubilização de 

constituintes do conteúdo celular (proteínas, gorduras, carboidratos solúveis, 

pectinas, etc.). A FDN foi calculada: 

 
𝐹𝐹𝐹 (%) =

𝑀𝑓𝑓𝑥 100
𝑀𝑖𝑓

 
Eq. (7) 

em que: Mfn é a massa do resíduo após a extração com detergente 

neutro e Min é a massa inicial da fibra. 

A fração de hemicelulose pode ser calculada como a diferença entre as 

frações FDN e FDA: 

 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 (%) = 𝐹𝐹𝐹 (%) − 𝐹𝐹𝐹 (%) Eq. (8) 

 Química de superfície 6.1.7

O processo de adsorção pode envolver um ou mais mecanismos, os 

quais podem ser significativamente influenciados pela superfície do material 

adsorvente. 

6.1.7.1 pH e o caráter ácido/básico 
O pH é um parâmetro importante por ter um efeito significativo na 

capacidade adsortiva do material, uma vez que influencia interações eletrostáticas 

entre a carga superficial e os íons dissociados no meio. 

Os grupos funcionais e elétrons da estrutura do biocarvão determinam 

o caráter ácido/básico de sua superfície. Os grupos oxigenados são 

indubitavelmente os mais importantes grupos superficiais presentes no carvão, 

devido à abundância de oxigênio na constituição elementar dos carvões 

(OLIVEIRA et al., 2004). O oxigênio pode estar presente em várias formas, tais 

como ácidos carboxílicos, fenóis, lactonas, aldeídos, cetonas, quinonas, anidridos 
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carboxílicos e éteres, entre outros (Figura 6). Alguns desses grupos, como as 

carbonilas, as carboxilas, lactonas e hidroxilas fenólicas possuem acidez 

considerável. Pironas, quinonas e cromenos são considerados de natureza básica 

(DABROWSKI et al., 2005). 

Figura 6 – Principais grupos funcionais oxigenados presentes na superfície dos 

biocarvões. 

 
Fonte: adaptado de SMÍSEK & CERNỲ (1970). 

O caráter ácido/básico de um carvão de biomassa pode ser estimado a 

partir do pH de uma suspensão de carvão em água. Em solução, os grupos 

ácidos de Brönsted da superfície do carvão tendem a doar seus prótons para as 

moléculas de água e, com isso, a superfície se torna negativamente carregada. 

Essa liberação de prótons pelo carvão resulta em um baixo pH da solução. 

Comparativamente, as bases de Lewis presentes na superfície dos carvões 

adsorvem prótons da água, tornando-se positivamente carregadas, o que resulta 

num aumento do pH da solução (BANDOSZ, 2006). 

6.1.7.2 Ponto de Carga Zero (pHPCZ) 
O ponto de carga zero (PCZ) de um adsorvente é o pH no qual a 

superfície do mesmo possui carga neutra. O pHPCZ de um adsorvente depende de 

vários fatores como a natureza da cristalinidade, conteúdo de impurezas, 

temperatura, eficiência de adsorção de eletrólitos, grau de adsorção de íons H+ e 

OH-, etc., e, portanto, deve variar de adsorvente para adsorvente. 
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Nos biocarvões, assim como nos demais materiais adsorventes, a 

superfície torna-se positivamente carregada quando pH < pHPZC e negativamente 

carregada quando pH > pHPZC e essa alteração nas cargas superficiais pode 

influenciar nos processos de adsorção em meio aquoso. A Figura 7 ilustra o 

comportamento ácido/base dos grupos superficiais oxigenados e elétrons π 

deslocados do plano basal dos biocarvões. 

Figura 7 – Representação esquemática do comportamento dos grupos 

superficiais oxigenados do plano basal dos biocarvões. 

 

Fonte: adaptado de BANDOSZ (2006). 

 

 Capacidade de troca catiônica (CTC)  6.1.8

A capacidade de troca catiônica (CTC) de um material representa a 

quantidade total de cátions retidos em sua superfície, em estado permutável. Ou 

seja, a CTC reflete a capacidade de troca de cátions de um material por outros 

íons em solução aquosa, sem que ocorram mudanças estruturais. Essa 

característica é importante, pois influencia significativamente sobre as suas 

propriedades físico-químicas e tecnológicas. Os cátions permutáveis mais 

comuns são Ca2+, Mg2+, Na+ e H+ e, em menor proporção, K+ e Li+. 
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 Análise térmica 6.1.9

A análise termogravimétrica (TGA) e análise diferencial térmica (DTA) 

permitem monitorar a variação de massa em função da temperatura em ambiente 

controlado e, com isso, possibilitam conhecer a faixa de temperatura em que a 

amostra adquire uma composição química fixa, a temperatura na qual ela se 

decompõe e o andamento das reações de desidratação, oxidação, combustão, 

decomposição, etc. 

O equipamento da análise termogravimétrica é composto basicamente 

por uma termobalança, a qual permite a pesagem contínua de uma determinada 

amostra em função da temperatura, à medida que ela é aquecida ou resfriada. A 

termogravimetria derivada (DTG) é um ajuste matemático, no qual a derivada da 

variação de massa em relação ao tempo (dm/dt) é registrada em função da 

temperatura ou tempo. Os fatores que mais afetam as medidas de TGA/DTG são 

a razão de aquecimento, a atmosfera do forno, a geometria e a composição do 

suporte da amostra, e a sensibilidade da balança (DENARI & CAVALHEIRO, 

2012). 

 Espectrometria de Fluorescência de Raios X 6.1.10

A espectrometria de fluorescência de raios X é uma técnica não 

destrutiva, cujo princípio se baseia na medida da intensidade dos raios X 

característicos emitidos por elementos químicos constituintes de uma 

determinada amostra. Para tanto, fontes de radiação gama ou de raios X podem 

ser empregadas para excitar os átomos da amostra. Para provocar a emissão do 

elétron do átomo é necessário ceder ao mesmo uma energia superior à sua 

energia de ligação. O átomo em estado excitado retorna ao seu estado 

fundamental através da transição dos elétrons dos níveis mais externos para os 

níveis internos, ocupando um orbital de menor energia (NASCIMENTO-FILHO, 

1999). 

A diferença de energia decorrente dessa transição entre a camada 

mais externa e a camada mais interna (K, L, M) é característica de cada átomo. 

Dessa forma, essa técnica possibilita realizar análise qualitativa e semi-
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quantitativa, sem a necessidade de etapas prévias de tratamento, como digestão, 

solubilização, dissolução ácida, etc., permitindo determinar a composição química 

de uma amostra. 

A técnica de fluorescência de Raios X por dispersão de comprimento 

de onda (“Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence”, WDXRF) consiste na 

dispersão da radiação em uma rede cristalina. Essa técnica utiliza um cristal para 

efetuar a separação do feixe de raios X característicos emitidos pela amostra e, 

com isso, a separação de suas respectivas energias.  

 Grupos funcionais de superfície 6.1.11

6.1.11.1 Espectroscopia no infravermelho (FT-IR) 
A técnica de espectroscopia no infravermelho por transformada de 

Fourier (FT-IR) é usualmente empregada para examinar as características 

estruturais de materiais. É um tipo de espectroscopia de absorção que usa a 

região do infravermelho do espectro eletromagnético, ou seja, entre a faixa visível 

e as micro-ondas (700 nm a 1 mm). Baseia-se no fato de que as ligações 

químicas possuem frequências de vibrações específicas, as quais correspondem 

aos níveis vibracionais. Devido à interação da radiação IV com a matéria, ocorre 

um acoplamento do campo elétrico oscilante de vibração molecular e o da 

radiação incidente. 

Para absorver radiação no IV, uma molécula deve ter variação no 

momento dipolo (Δμ ≠ 0) como consequência de seu movimento de rotação ou 

vibração. As vibrações moleculares podem ser classificadas como deformações 

axiais ou estiramentos e deformações angulares. Os estiramentos são as 

alterações da distância internuclear dos átomos envolvidos e as deformações 

consistem de uma mudança de ângulo de ligação com um grupo de átomos ou do 

movimento de um grupo de átomos em relação ao restante da molécula (Lindon 

et al., 2000).  

Como as ligações químicas possuem frequências de vibração 

específicas, correspondentes aos níveis vibracionais, é possível identificar grupos 

químicos presentes em um determinado composto.  



  

103 
 

6.1.11.2 Espectroscopia de fotoelétrons (XPS) 
A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), também 

conhecida como ESCA (“eléctron spectroscopy for chemical analysis”), é uma 

técnica frequentemente empregada em química de superfície. A XPS mede a 

energia dos orbitais atômicos internos. Esse valor é característico de cada 

elemento e, dessa forma, a XPS fornece informação sobre a composição 

elementar. Mas esse valor muda levemente com a carga elétrica do átomo. 

Assim, a XPS também fornece informação sobre os grupos funcionais em 

biocarvões ativados. 

Uma característica importante dessa técnica é que a análise é limitada 

à superfície (alguns nanômetros). Tal característica pode ser positiva, em se 

tratando de estudos sobre a química de superfície, ou negativa, se houver 

contaminação de superfície.  

A técnica de XPS usa fótons de raios X monocromáticos para excitar o 

elétron da camada interna. Esse elétron pode ser extraído para fora do átomo, e 

sua energia cinética pode ser mensurada. A energia cinética depende da energia 

de ligação. O mecanismo desse processo é mostrado na Figura 8.  

Figura 8 – Mecanismo da espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X 

(XPS). 

 

Fonte: adaptado de VAN DER HEIDE, 2011. 
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Um fóton incidente (representado na Figura 8 pela cor clara) de energia 

hʋ é absorvido por um átomo, e um elétron (cor escura) de um orbital de energia 

ligante Eb deixa o átomo com uma energia cinética Ee. A energia do fóton é 

dividida entre a energia usada para transladar o elétron para o nível de Fermi (Eb), 

a energia cinética, e um fator de correção (ω), a qual depende do equipamento 

(BRUNDLE & BAKER, 1978). A equação de energia é: 

 ℎʋ =  Eb +  Ee +  ω  Eq. (9) 

Todos os dados, exceto de Eb, são conhecidos experimentalmente e, 

dessa forma, Eb pode ser facilmente calculada. A intensidade dos picos está 

relacionada à concentração do elemento e a análise quantitativa da superfície 

pode ser realizada (DURÁN-VALLE, 2012). 

Duas técnicas similares são a UPS (“Ultraviolet Photoelectron 

Spectroscopy”), na qual os fótons têm uma energia de até 50 eV, permitindo seu 

uso em estudos de orbitais externos (RAYMUNDO-PIÑERO et al., 2002); e SXPS 

(“Soft X-Ray Photoelectron Spectroscopy”), que usa fótons com energia entre 50 

e 150 eV (YARMOFF, 2000). 

 Difratometria de raios X (DRX) 6.1.12

A difratometria de raios X (DRX) é uma técnica usada para determinar 

a estrutura atômica e molecular de um cristal, na qual os átomos dispostos em 

uma rede cristalina fazem com que o feixe de raios X incidente difrate em muitas 

direções específicas. A partir da medida dos ângulos e das intensidades dos 

feixes difratados, é possível reproduzir uma imagem que representa a densidade 

de elétrons dentro do cristal (difratograma), a partir da qual as posições médias 

dos átomos no cristal podem ser determinadas (EDWALD, 2013).  

Os cristais são sólidos em que há um arranjo de átomos formando um 

reticulado de periodicidade tridimensional. Devido a essa periodicidade, o arranjo 

de átomos pode ser descrito por uma função matemática que representa a 

distribuição de densidade dos elétrons desses átomos. Se as posições dos 
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átomos forem conhecidas, a distribuição de densidade eletrônica pode ser 

calculada, obtendo-se as posições atômicas.  

A difração de um feixe de raios X por um material cristalino resulta de 

um processo de interferência construtiva causada pela incidência de um feixe de 

raios X em um material com estrutura atômica periodicamente arranjada. Essa 

interferência ocorre somente nas direções de espalhamento dos feixes que 

satisfazem a Lei de Bragg, quando o espalhamento e a radiação incidente 

possuem o mesmo comprimento de onda (WARREN, 1990). 

Segundo a Lei de Bragg, há difração quando a diferença dos caminhos 

percorridos por dois feixes distintos for um múltiplo do comprimento de onda, d. A 

interferência construtiva ocorre quando o ângulo de incidência e o ângulo de 

espalhamento do feixe difratado, θ, satisfaz a Lei de Bragg: 

 λ = 2dsen θ Eq. (10) 

Onde “λ” é o comprimento de onda da radiação eletromagnética e “d” é 

o espaçamento perpendicular entre os planos da rede atômica periodicamente 

arranjada. 

Assim, conhecendo o comprimento de onda dos raios X, é possível 

determinar os espaçamentos interplanares e eventualmente identificar os planos 

que causam difração. Além disso, essa técnica permite determinar o tamanho 

médio dos cristais em um material (D) a partir da equação de Scherrer 

(LANGFORD & WILSON, 1978): 

 𝐹 =  
𝐾λ

𝛽𝐻𝐻𝐻θ
 Eq. (11) 

Em que, “K” é a constante de proporcionalidade e “𝛽”, em graus, é o 

alargamento da linha de difração medida na meia altura de sua intensidade 

máxima, em radianos. 
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A constante de proporcionalidade “K”, adimensional, é uma função da 

forma geométrica do cristalito. Para medidas da largura do pico a meia altura, K 

atinge valores entre 0,84 e 0,89, dependendo da geometria. Quando a geometria 

dos cristalitos é desconhecida, admite-se um valor de 0,9, correspondente à uma 

geometria esférica (PALMA et al., 2012). 

 Espectrometria de emissão óptica (ICP OES) 6.1.13

A espectrometria de emissão óptica com plasma de acoplamento 

indutivo (ICP OES) é uma técnica analítica que se baseia na medida da radiação 

eletromagnética emitida por átomos neutros ou ionizados-excitados nas regiões 

visível e ultravioleta do espectro eletromagnético. Para tanto, emprega um gás 

(geralmente argônio, Ar) ionizado, denominado plasma, como principal fonte de 

excitação. Uma fonte de energia externa é necessária para ionização do gás e 

sustentação do plasma, cuja temperatura varia de 8.000 a 10.000 K. Quando a 

energia é fornecida por um campo elétrico de alta frequência através de uma 

bonina, classifica-se o plasma como de acoplamento indutivo. 

Uma amostra com “n” analitos é introduzida através de um sistema 

composto por bomba peristáltica, nebulizador e câmara de nebulização. No 

nebulizador, a amostra é convertida em aerossol que, ao ser transferido para o 

plasma, sofre vários processos, sequencialmente (LAJUNEN & PERÄMÄKI, 

2004): 

 Dessolvatação: M(H2O)+ + A- → MA(s)  Eq. (12) 

 Fusão: MA(s) → MA(l) Eq. (13) 

 Vaporização: MA(l) → MA(g) Eq. (14) 

 Dissociação: MA(g) →  M(g) + A(g) Eq. (15) 

em que “M” é o átomo do metal/cátion e “A” é o ânion; “s”, “l” e “g” 

referem-se à sólido, líquido e gasoso, respectivamente. A partir da dissociação, 
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pode ocorrer a excitação e a ionização seguida de excitação das espécies no 

plasma: 

 Excitação: M(g)  M* 

(emissão de linhas atômicas) 
Eq. (16) 

 Ionização/Excitação: M(g) → M+ + e-  M+* 

(emissão de linhas iônicas) 
Eq. (17) 

em que o símbolo “*” indica a espécie excitada. A Ionização/Excitação 

pode ocorrer por dois processos: Íon/Excitação e Átomo/Excitação. O processo de 

Íon/Excitação pode ocorrer por: 

 Transferência de carga: Ar+ + M(g) → M+* + Ar(g) Eq. (18) 

 Ioniz. por impacto de e−: e−(↑Ecin) + M(g) → M+ + e−(↓Ecin) Eq. (19) 

 Ioniz. por Ar metaestável: Arm + M(g) → M+* + Ar(g) Eq. (20) 

Por sua vez, o processo de Átomo/Excitação pode ocorrer por: 

 Excit. por impacto de e−: e−(↑Ecin) + M(g) → M* + e−(↓Ecin) Eq. (21) 

 Recombinação radiativa íon- e−: M+ + e− → M+* + hʋ Eq. (22) 

A intensidade da radiação emitida em um determinado comprimento de 

onda é proporcional às espécies atômicas e iônicas excitadas no nível de energia 

correspondente. A linha de emissão permite identificar um determinado elemento 

e sua intensidade é proporcional à concentração do mesmo na amostra. 

 Análise por adsorção de N2 6.1.14

A análise por adsorção de N2 se baseia na obtenção de um gráfico que 

relaciona a quantidade gás adsorvido à temperatura constante com a pressão de 
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adsorção. Esse gráfico é denominado de isoterma de adsorção. As isotermas de 

adsorção auxiliam na determinação da capacidade adsortiva de um material 

através de modelos específicos. 

A adsorção física é uma técnica que permite a caracterização da 

porosidade e da área superficial de sólidos porosos. Usualmente, o gás N2 é 

empregado como agente a ser adsorvido. 

Uma isoterma de adsorção pode ser obtida experimentalmente através 

da medida da quantidade de gás adsorvido para valores crescentes de pressão 

até atingir a saturação (P/P0 = 1), ponto no qual todo o gás é condensado. 

Fazendo-se o caminho inverso, a partir de P0, obtém-se a isoterma de dessorção. 

Em muitos casos, as curvas de adsorção e dessorção não são coincidentes, 

resultando em uma histerese. A histerese resulta, portanto, de diferenças entre os 

mecanismos de condensação e evaporação. A geometria dos poros define a 

forma da histerese (REIS, 2013). 

O método requer preparo da amostra sob vácuo por um determinado 

período a certa temperatura, promovendo a remoção de impurezas da superfície 

do sólido. Em seguida, uma quantidade de gás N2 é colocada em contato com a 

amostra em recipiente fechado, mantendo a temperatura constante (~77K). À 

medida que a adsorção ocorre, a pressão do sistema decresce até atingir o 

equilíbrio. Nesse ponto, obtém-se a quantidade de gás adsorvida e a pressão de 

equilíbrio. Esse processo é repetido aumentando a quantidade de gás até que a 

condensação seja atingida.  

A maioria das isotermas pode ser agrupada em cinco tipos 

(ROUQUEROL et al., 1998), como mostrado na Figura 9. 

A isoterma do tipo I reversível é caracterizada por uma rápida adsorção 

inicial a baixa pressão, seguida de uma região plana. Esse tipo de isoterma é 

encontrado quando a adsorção é limitada a apenas uma camada de moléculas 

(monocamada), típica de materiais microporosos que possuem superfícies 

externas pequenas, cujo tamanho de poro não excede o diâmetro de algumas 
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moléculas do adsorbato (por exemplo: zeólitas, carbono ativado e óxidos 

porosos).  Dentro desses poros tão pequenos, as moléculas de gás encontram a 

energia potencial das paredes desses poros, o que permite aumentar a 

quantidade de gás adsorvido sob baixíssima pressão relativa. Conforme a 

pressão relativa aumenta, os poros vão sendo totalmente preenchidos pelo 

adsorbato (condensação) com a formação de uma região plana na curva, 

demonstrando que a adsorção é mínima ou nula após o preenchimento dos 

microporos. 

Figura 9 – Tipos de isoterma de adsorção física. 

 

Fonte: adaptado de ROUQUEROL et al. (1998). 

A isoterma reversível do tipo II é característica de materiais não-

porosos ou macroporos, representando a adsorção monocamada-multicamada 

em substrato heterogêneo. O primeiro segmento da curva, côncavo ao eixo P/P0, 

representa a formação de monocamada adsorvida à superfície, enquanto o 

segunda segmento, convexo ao eixo P/P0, representa a adsorção de múltiplas 

camadas sobre a superfície. O ponto de inflexão da curva corresponde à 

ocorrência de completa formação da primeira camada. A partir desse ponto, a 

adsorção em multicamada se inicia até o ponto de saturação. 
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A isoterma reversível do tipo III é convexa em relação ao eixo P/P0 e 

não exibe ponto de inflexão. Esse tipo de isoterma ocorre quando as interações 

adsorbato-adsorvente são mais fracas que as interações adsorbato-adsorbato. 

Desse modo, a adsorção ocorre principalmente em multicamadas, sem que 

ocorra necessariamente a formação completa da primeira camada ou 

monocamada. Como não é possível identificar a ocorrência de formação de 

primeira camada de adsorção, o método de BET não se aplica. 

A isoterma do tipo IV está relacionada à condensação capilar em 

mesoporos. A parte inicial da isoterma é atribuída à adsorção monocamada-

multicamada, ou seja, ocorre a formação em monocamada seguida da adsorção 

em multicamadas até a inflexão da isoterma, decorrente da saturação. Essa 

isoterma é típica de amostras com poros no intervalo de mesoporos a 

macroporos, em que a formação de multicamadas de adsorção é possível, porém 

limitada à dimensão das porosidades do material. 

A isoterma do tipo V é resultante da pequena interação entre adsorbato 

e adsorvente. É similar à isoterma do tipo III, pois não é possível identificar a 

ocorrência de formação da primeira camada de adsorção e, portanto, o método de 

BET não é aplicável.  

 Microscopia eletrônica de varredura 6.1.15

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) emprega o 

princípio da dualidade onda-partícula De Broglie, no qual o comprimento de onda 

de um elétron é função de sua energia. Essa energia pode ser transferida a uma 

nova partícula carregada por meio de um campo elétrico acelerador. Dessa forma, 

aplicando-se suficiente voltagem, elétrons de comprimento de onda 

extremamente curto (λ = 0,005 Å) e, portanto, muito energéticos, podem ser 

produzidos. Esses elétrons podem ser focalizados por meio de campos elétricos e 

magnéticos, permitindo a formação de imagens em alta resolução. Ou seja, 

diferentemente dos microscópios ópticos convencionais, o microscópio eletrônico 

de varredura emprega um feixe de elétrons, ao invés de fótons, permitindo 

realizar ampliações mais intensas e com maior resolução. 
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Os raios X característicos emitidos de uma região microscópica da 

amostra bombardeada por um feixe de elétrons podem ser capturados e 

mensurados em um processo denominado de microanálise eletrônica. Dessa 

forma, as linhas características, específicas para cada número atômico, e o seu 

comprimento de onda ou sua energia podem ser empregados na identificação do 

elemento que está emitindo a radiação. Isso é muito útil quando existem 

elementos dispersos na matriz de interesse, tais como impurezas, metais, etc. 

Dois tipos de detectores que captam raios X característicos podem ser 

empregados: por dispersão de energia (“Energy Dispersive Spectroscopy”, EDS) 

ou por dispersão em comprimento de onda (“Wavelength Dispersive 

Spectroscopy”, WDS). A técnica de EDS é mais amplamente utilizada e considera 

o princípio de que a energia de um fóton (E) está relacionada com a frequência 

eletromagnética (ν) pela equação: 

 𝐸 = hν 

 

Eq. (23) 

Onde “h” é a constante de Planck. 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura acoplada à 

espectroscopia por dispersão de energia de raios X (MEV/EDS) permite avaliar a 

morfologia e as características micro-estruturais do biocarvão obtido após 

tratamento pirolítico através da determinação do estado de dispersão do carvão. 

 Microfluorescência de raios X 6.1.16

A técnica de microfluorência de raios X (μ-EDS) é uma variante 

microanalítica da fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDS). Trata-

se de uma técnica não destrutiva de análise de materiais não-homogêneos. 

Emprega um capilar na colimação do feixe de raios X, podendo excitar uma 

pequena área da superfície da amostra, proporcionando uma irradiação muito 

mais intensa e, com isso, permitindo uma melhora na análise de elementos traço 

e uma melhor resolução. Dessa forma, a microfluorescência de raios X possibilita 

a detecção de traços e o mapeamento elementar. 
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7 TRATAMENTO DE DADOS 

7.1 Planejamento experimental 

Na otimização univariada, varia-se uma variável por vez, enquanto as 

demais permanecem fixas. Dependendo do número de variáveis envolvidas, o 

número de experimentos pode ser muito elevado. Além disso, a interação entre as 

variáveis é negligenciada, uma vez que as mesmas podem estar fortemente 

correlacionadas. Os efeitos de interação entre essas variáveis podem ser 

sinérgicos ou antagônicos (se somarem ou se anularem). 

A otimização multivariada (varia-se tudo ao mesmo tempo) é uma 

ferramenta de otimização capaz de contornar essas limitações, sendo possível 

avaliar um grande número de variáveis com um número reduzido de ensaios. 

Além disso, a obtenção de informações a respeito da existência ou não de 

interações entre as variáveis é facilitada. 

Uma abordagem da análise multivariada é o planejamento 

experimental (BOX, HUNTER & HUNTER, 1978), utilizado em investigações 

preliminares. 

O planejamento experimental influencia significativamente no 

desempenho do processo de adsorção, permitindo aperfeiçoá-lo para obtenção 

de melhores resultados (MONTGOMERY & RUNGER, 2012). Pode-se, dessa 

forma, investigar os principais parâmetros envolvidos no processo de adsorção e 

a relação entre os mesmos. 

Os conceitos fundamentais envolvidos no estudo de otimização do 

processo empregando planejamento fatorial experimental são: 

• Variável de resposta: variável dependente, que sofre algum efeito 

quando estímulos são induzidos propositalmente; por exemplo: a variável 

resposta no processo de adsorção será a quantidade de analito adsorvida quando 

um ou mais parâmetros forem alterados; 
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• Fatores de controle: são os parâmetros alterados para a avaliação 

da variável de resposta; por exemplo: o pH da solução, a dose de adsorvente, a 

concentração inicial do analito, etc. Podem ser representados por números (1, 2, 

3,...) ou letras (A, B, C,...); 

• Ruídos: fatores que interferem nas variáveis de resposta, devendo 

ser controlados e possivelmente evitados, pois podem mascarar resultados; 

• Níveis de fatores: são as condições de operação dos parâmetros 

investigados, sendo eles: baixos (-), representando os menores valores, e altos 

(+), representando os maiores valores; 

• Tratamento: cada combinação de níveis de fatores, ou seja, cada 

experimento representa um tratamento; 

• Matriz de experimentos: é um plano formal, construído para conduzir 

os experimentos, onde são incluídos os fatores de controle, os níveis e os 

tratamentos de cada experimento; 

 Planejamento fatorial 2k 7.1.1

O planejamento fatorial é indicado na fase inicial de experimentos para 

definir os fatores mais influentes e analisar os efeitos sobre a variável resposta 

escolhida (BUTTON, 2012). 

Um planejamento fatorial 2k consiste de um experimento com k fatores, 

cada qual com 2 níveis (JURAN et al., 1951). Nesse processo, cada uma das 

combinações da matriz experimental é realizada e, em seguida, uma análise dos 

efeitos principais e das interações entre os fatores é conduzida para determinar 

as melhores condições experimentais. 

Os resultados experimentais podem ser avaliados estatisticamente pela 

análise de variância (ANOVA), um método capaz de verificar se os efeitos 

estudados são significativos nas respostas. 

Portanto, o emprego do planejamento fatorial permite prever 

tendências e, dessa forma, planejar adequadamente os experimentos de forma a 

se obter uma estimativa do processo otimizado. 
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As condições máximas de adsorção do corante “amarelo brilhante” de 

soluções aquosas pela sepiolita foram estudadas por BINGOL et al. (2010) 

através de um planejamento fatorial 23, em que os 3 fatores estudados foram: 

temperatura, pH inicial da solução e a força iônica. Os resultados foram avaliados 

a partir do gráfico de normalidade, de interações dos fatores, análise de variância 

(ANOVA), gráfico de Pareto, gráfico de superfície e de contorno. 

PONNUSAMI et al. (2007) empregaram o planejamento fatorial para 

investigar a biossorção do corante “vermelho reativo” em casca de arroz. O efeito 

de 4 fatores (pH, temperatura, dose do adsorvente, e concentração inicial do 

corante) foi avaliada em dois níveis. Os resultados foram analisados 

estatisticamente pelo teste-t de Student, análise de variância, teste F, sendo o pH 

a variável mais significativa. 

Por outro lado, o planejamento fatorial não fornece informações a 

respeito dos fatores em níveis intermediários e não é adequado para um número 

grande de fatores, pois demandaria uma quantidade significativamente grande de 

experimentos, elevando custos e tempo de análise (MONTOGOMERY, 1991). 

7.2 Estudos de adsorção 

 Estudo cinético 7.2.1

O estudo cinético considera a dependência da eficiência de adsorção 

com o tempo de contato sob agitação. A concentração do analito remanescente 

em solução decresce com o tempo até atingir um valor constante, além do qual 

não ocorre mais a remoção do contaminante da solução. Nesse ponto, a 

quantidade de contaminante sendo adsorvida pelo adsorvente está em equilíbrio 

dinâmico com a quantidade de contaminante que está sendo dessorvido do 

adsorvente. O tempo requerido para atingir esse ponto é denominado de tempo 

de equilíbrio e a quantidade de analito adsorvida nesse intervalo de tempo reflete 

a capacidade de adsorção máxima do adsorbato pelo adsorvente sob as 

condições de ensaio. 
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Os dados cinéticos permitem a modelagem da velocidade de reação de 

adsorção e a determinação dos mecanismos envolvidos. A previsão da etapa 

limitante da velocidade é um fator importante no processo de adsorção visando 

aplicação de rotina. 

Os modelos cinéticos permitem determinar o comportamento do 

adsorvente e o mecanismo que rege o processo de adsorção, tais como reação 

química e transferência de massa, a partir da comparação entre os dados 

experimentais e os calculados a partir dos modelos (DOGAN & ALKAN, 2003). 

7.2.1.1 Modelagem cinética 
Muitos modelos têm sido sugeridos com a finalidade de investigar os 

mecanismos envolvidos no processo de adsorção. Esses modelos se diferenciam 

basicamente na maneira como descrevem a ordem da reação. 

Quando a ordem da reação é baseada na capacidade de adsorção do 

adsorvente, as equações são denominadas de “pseudo-n ordem”, distinguindo-as 

dos modelos que descrevem a ordem da reação de adsorção em função da 

concentração do adsorbato na solução aquosa (HO, 2006). Os modelos cinéticos 

de pseudo-primeira ordem e de pseudo-segunda ordem são usualmente 

aplicados em investigações da cinética de adsorção. 

LAGERGREN (1898) propôs um modelo matemático para um sistema 

líquido-sólido capaz de determinar a velocidade de adsorção, no qual a 

velocidade de remoção do adsorbato com o tempo é diretamente proporcional à 

diferença entre a concentração de saturação e o número de sítios ativos do 

adsorvente. Esse modelo, denominado de pseudo-primeira ordem, caracteriza a 

adsorção pela ocupação de um sítio ativo do adsorvente. 

A fórmula não-linear do modelo de pseudo-primeira ordem pode ser 

escrita da seguinte forma: 

  𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1− 𝐻−𝑘1𝑡) Eq. (24) 



  

116 
 

também expressa, em sua forma linearizada, como como: 

 𝐻𝐻𝑙(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝐻𝐻𝑙𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡/2,303 Eq. (25) 

em que qe e qt são as quantidade de adsorbato adsorvido (mg g-1) no 

equilíbrio e no tempo “t” (min), respectivamente; e k1 é a constante de velocidade 

da adsorção de pseudo-primeira-ordem (min-1). Tanto qe, quanto k1, podem ser 

calculadas através da plotagem do gráfico de qt versus t e, posteriormente, por 

tratamento por regressão não-linear. Através do gráfico de ln(qe – qt) versus t é 

possível calcular k1, qe e o coeficiente de correlação (R2). 

HO e MCKAY (1999) descreveram o modelo cinético de pseudo-

segunda ordem, no qual a velocidade de reação é dependente da quantidade 

adsorvida no equilíbrio e da quantidade de soluto adsorvida na superfície do 

adsorvente. Esse modelo caracteriza a adsorção do adsorbato por dois sítios 

ativos do adsorvente. 

O modelo de pseudo-segunda-ordem, pode ser expresso de forma 

não-linear (HO & MCKAY, 1999): 

 
𝑞𝑡 =

𝑞𝑒2𝑘2𝑡
1 + 𝑞𝑒𝑘2𝑡

 
Eq. (26) 

ou na forma linear: 

 1
𝑞𝑡

=
1

𝑘2𝑞𝑒2
+
𝑡
𝑞𝑒

 Eq. (27) 

em que k2 é a constante de velocidade da adsorção de pseudo-

segunda-ordem (g (mg min)-1). Ambos, qe e k2 podem ser determinados 

experimentalmente através do gráfico de qt versus t e, posteriormente, por 

regressão não-linear. O gráfico de t/qt versus t pode ser plotado e os valores de 

k2, qe e do R2 podem ser calculados. 
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A constante k2 é usada para calcular a velocidade de adsorção inicial h 

(mg (g min)-1), quando t  0, como segue: 

 ℎ =  𝑘2𝑞𝑒2 Eq. (28) 

Outro modelo matemático é o de difusão intrapartícula (DIP), proposto 

por WEBER e MORRIS (1999) e representado pela Eq. (29).  

 𝑞𝑡 = 𝑘𝐷𝑖𝑓√𝑡 +  𝐶 Eq. (29) 

em que kDif é a constante de difusão intrapartícula (mg g-1 min-1/2), C é 

uma constante relacionada com a espessura da camada de difusão e portanto, 

com a resistência à difusão (mg g-1), e qt é a quantidade de adsorbato adsorvida 

(mg g-1) no tempo de agitação t (min). O valor de kDif pode ser obtido da inclinação 

e o valor de C da intersecção da curva do gráfico de qt versus t1/2 (min1/2). 

Estudo prévios mostraram que o gráfico pode apresentar uma 

multilinearidade, a qual caracteriza os diferentes estágios na adsorção: 

transferência de massa externa seguida por difusão intrapartícula no macro, meso 

e microporo (ALLEN et al., 1989). Quando o gráfico apresentar multilinearidade, o 

valor de C é calculado pela primeira porção linear. 

O modelo cinético de Elovich (ELOVICH & ZAHBROVA, 1939) é 

adequado para sistemas cujas superfícies de adsorção são heterogêneas. 

Descreve o mecanismo de quimissorção e está associado a processos com taxas 

de adsorção lentas, podendo ser expresso pela equação: 

 𝑞𝑡 =  
1
𝛽

(𝐻𝑙𝑙𝛽) +  
1
𝛽

(𝐻𝑙𝑡) Eq. (30) 

em que, α é a taxa inicial de adsorção (mg g-1 h-1) e β é a constante de 

Elovich, relacionada com a extensão da superfície de cobertura e com a energia 

de ativação envolvida na quimissorção (g mg-1). O gráfico de qt versus lnt resulta 

em uma relação linear com uma inclinação de 1/β e uma intersecção de (1/ 

β)ln(αβ). 
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Tabela 6 – Resumo das equações dos modelos cinéticos. 

Modelo Não-linear Linear Gráfico 

PPO 𝑞𝑡 = 𝑞𝑒(1 − 𝐻−𝑘1𝑡) 𝐻𝐻𝑙(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝐻𝐻𝑙 𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡/2,303 log (qe – qt) vs t 

PSO 𝑞𝑡 =
𝑞𝑒2𝑘2𝑡

1 + 𝑞𝑒𝑘2𝑡
 

1
𝑞𝑡

=  
1

𝑘2𝑞𝑒2
+  

𝑡
𝑞𝑒

 t/qt vs t 

DIP - 𝑞𝑡 = 𝑘𝐷𝑖𝑓√𝑡 +  𝐶 qt vs t1/2 

Elovich - 𝑞𝑡 =  
1
𝛽

(𝐻𝑙𝑙𝛽) +  
1
𝛽

(𝐻𝑙𝑡) qt vs lnt 
Fonte: autora da tese. 

Após obtenção dos gráficos lineares, é possível extrair os parâmetros 

(Tabela 7). 

Tabela 7 – Parâmetros dos modelos cinéticos. 

Modelo Parâmetros Unidades 

PPO 

qe(calc) = 10A; A = intersecção da reta mg g-1 

k1 = -[(B)x(2,303)]; B = inclinação da reta min-1 

R = correlação de Pearson   

PSO 

qe(calc) = 1/B; B = inclinação da reta mg g-1 

k2 = 1/(A x (qe)2); A = intersecção da reta g mg-1 min-1 

R = correlação de Pearson   

h = k2(qe)2 mg g-1 min-1 

DIP 
kDif = B; B = inclinação da reta mg g-1 min-1/2 

C = A; A = intersecção da reta mg g-1 

Elovich 
β = 1/B; B = inclinação da reta g mg-1 

α = (expA/B)/β; A= inclinação e B = inclinação mg g-1 min-1 

Fonte: autora da tese. 



  

119 
 

Embora a regressão linear venha sendo usada nas últimas décadas 

como uma importante ferramenta na concepção de um sistema de adsorção, 

investigações recentes têm indicado um aumento na discrepância entre as 

previsões e os dados experimentais. A vantagem da linearização é a simplicidade 

matemática das equações e sua aplicação em uma grande variedade de sistemas 

de adsorção. Porém, a linearização pode implicitamente alterar a distribuição dos 

erros, distorcendo-os. Além disso, pode provocar discordância entre os 

parâmetros obtidos quando utilizados os mesmos conjuntos de dados 

experimentais (KINNIBURGH, 1986; HO & WANG, 2004). 

Ademais, existem diferentes equações linearizadas para o mesmo 

modelo. Essas variantes podem afetar significativamente o valor de R 

influenciando na consistência e exatidão dos resultados (OSMARI et al., 2012). 

Muitas vezes, ao se transformar uma equação não linear em linear, perde-se a 

interpretação intrínseca do parâmetro, além de alterar a estrutura e a distribuição 

do erro, ou seja, se os erros do modelo original satisfazem as suposições usuais 

de normalidade, independência e homogeneidade da variância, os erros do novo 

modelo, em geral, não satisfazem tais suposições. Em outras palavras, a 

linearização de dados implica na alteração de erros estruturais e podem violar as 

suposições de variância e normalidade do método dos mínimos quadrados 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

Assim, em sistemas de adsorção sólido-líquido, é altamente 

recomendável calcular os parâmetros dos modelos cinéticos usando, em 

conjunto, os métodos linear e não-linear (FOO & HAMEED, 2010). Resultados 

mais confiáveis são esperados pelo método não-linear. 

 Estudo das isotermas 7.2.2

Os fenômenos de adsorção e dessorção podem ser representados 

matematicamente por isotermas. Em processos adsortivos, essas isotermas 

demonstram a quantidade de massa do composto adsorvido (adsorbato) pelo 

sólido (adsorvente) em função da concentração do composto na solução de 

equilíbrio (BOSCOV, 2008; ALLEONI et al., 2009). 
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Embora as isotermas não esclareçam os mecanismos de adsorção, a 

correlação entre os parâmetros dos modelos adsortivos e as propriedades do 

material adsorvente facilita a descrição desses mecanismos. 

FREUNDLICH e KUSTER apresentaram a primeira isoterma de 

adsorção em 1984, como uma representação matemática para processos 

adsortivos envolvendo gases e superfícies sólidas (BOSCOV, 2008). GILES et al. 

(1974) propuseram uma modelagem geral de isotermas de adsorção, na qual 

quatro casos específicos são usados como os quatro principais formatos de 

isotermas comumente observados: 

- Tipo “C”: representa a relação entre a quantidade adsorvida do soluto 

e a quantidade remanescente na solução após o equilíbrio. A curva é uma linha 

de origem zero. Significa que a razão entre a concentração do composto 

remanescente na solução e adsorvido no sólido é a mesma em qualquer 

concentração. Essa relação é usualmente denominada como “coeficiente de 

distribuição” ou “coeficiente de partição”: Kd ou Kp (L kg-1). A isoterma “C” é 

frequentemente empregada mais como uma aproximação (para uma faixa estreita 

de concentrações ou concentrações muito baixas como as observadas para 

poluentes em traço) do que como uma descrição exata. Mas a simplicidade dessa 

isoterma não deve justificar o seu uso sem a verificação, senão pode levar a 

conclusões errôneas. Por exemplo, se o sólido tiver uma quantidade limitada de 

sítios de adsorção, a isoterma pode ser não linear por causa de um possível 

plateau de saturação (LIMOUSIN, 2007). 

- Tipo “L”: conhecida como isoterma de Langmuir, representa uma 

progressiva saturação dos sítios de adsorção. Nas curvas do tipo “L”, atinge-se 

um patamar que caracteriza o ponto onde ocorreu a adsorção máxima do íon na 

superfície do adsorvente. Em outras palavras, a razão entre a concentração do 

composto remanescente em solução e o adsorvido no sólido diminui conforme a 

concentração do soluto aumenta, fornecendo uma curva côncava. Isso sugere 

saturação progressiva do sólido. Existem dois subgrupos: (i) a curva atinge um 

plateau estrito assintótico, indicando que o sólido tem uma capacidade limitada de 

sorção, e (ii) a curva não atinge um plateau, mostrando que o sólido não mostra 



  

121 
 

claramente uma capacidade de adsorção limitada. Porém, frequentemente, é 

difícil saber se a isoterma pertence ao primeiro ou ao segundo subgrupo. 

- Tipo “H”: essa isoterma possui inclinação muito acentuada no início 

da curva, denotando alta afinidade entre adsorvente e adsorbato. Esse caso foi 

diferenciado dos demais porque o composto exibe algumas vezes tamanha 

afinidade com o sólido que a inclinação inicial não pode ser distinguível do infinito, 

mesmo que não faça sentido do ponto de vista termodinâmico (TOTH, 1995). 

- Tipo “S”: com formato sigmoidal, essa isoterma é o resultado de pelo 

menos dois mecanismos opostos e possui um ponto de inflexão. Compostos 

orgânicos não-polares são um caso-típico: eles têm uma baixa afinidade com 

argilas. Mas assim que a superfície da argila está coberta por esses compostos, 

outra moléculas orgânicas são absorvidas mais facilmente (KARIMI-LOTFABAD 

et al., 1996; PIGNATELLO, 2000). Esse fenômeno é denominado de “adsorção 

cooperativa” (HINZ, 2001) e pode também ser observado para surfactantes 

(SMITH et al., 1990; SMITH AND GALAN, 1995; GROISMAN et al., 2004). A 

presença de um ligante solúvel também pode proporcionar uma isoterma 

sigmoidal para espécies metálicas. Em concentrações baixas de metais, a 

adsorção é limitada pela presença do ligante. O ligante precisa estar saturado e 

então a adsorção ocorre normalmente (SPOSITO, 1984). O ponto de inflexão 

ilustra a concentração para a qual a adsorção supera a complexação.  

Na Figura 10, o subgrupo 2c indica microporosidade do substrato, e na 

classe “C”, o segundo ramo da curva no subgrupo 2 pode ser horizontal ter uma 

inclinação menos acentuada (ci) ou mais acentuada (cii) do que a porção 

principal, de acordo com a natureza do sistema. As notações “S”, “L”, “H” e “C” 

referem-se aos tipos sigmoidal, Langmuir, alta afinidade e partição constante, 

respectivamente.  

Resumidamente, concentrações crescentes na solução levaram ao 

aumento ou à diminuição das taxas de adsorção, representadas pelas isotermas 

convexa (“S”) e côncava (“L”), respectivamente. Uma isoterma “H”, é 

caracterizada por afinidades extremamente altas do adsorvedor pelo asorbato, 
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enquanto a isoterma “C” reflete a partição constante do soluto entre a solução e 

as fases adsorvidas. 

Figura 10 – Tipos de isotermas. 

 

Fonte: ALLEONI et al. (2009). 

A forma da isoterma pode ter um impacto significante nas predições de 

transporte. Por exemplo, as isotermas do tipo “S” e “L” levam a situações de troca 

desfavoráveis e favoráveis, respectivamente, sendo que a última (por exemplo: 

para uma isoterma de Freundlich com k2 << 1) produzindo uma inclinação 

máxima (“front shapening”) de concentração durante o transporte. 

7.2.2.1 Modelagem de equilíbrio 
Para descrever as isotermas de adsorção, as equações de Langmuir e 

Freundlich são as mais usuais para correlacionar os dados obtidos a partir das 

isotermas.  

O modelo de Langmuir é baseado na hipótese da homogeneidade da 

adsorção, tais como sítios de adsorção uniformemente energéticos, recobrimento 
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superficial em monocamada, e sem interações entre as moléculas do adsorbato e 

os sítios vizinhos (LANGMUIR, 1918). A isoterma de Freundlich pode ser 

adequada para a remoção não-ideal em superfícies heterogêneas envolvendo 

adsorção em multicamadas (FREUNDLICH, 1906). As equações não-lineares de 

Langmuir e Freundlich estão descritas anteriormente nas Eqs (39) e (40). 

Um caso especial das isotermas do tipo “L” são as isotermas do tipo 

“H” (FALONE et al., 2004). Essas isotermas sugerem a formação de uma 

segunda camada de adsorbato sendo adsorvida pela superfície do adsorvente, 

implicando em um processo de adsorção em dois estágios, com a saturação de 

diferentes sítios de adsorção. Com o aumento da concentração do adsorbato, 

mais sítios são preenchidos e a retenção do adsorbato torna-se mais difícil 

(LINHARES et al., 2008).  

Isotermas do tipo “S” não podem ser descritas pelas equações de 

Langmuir e Freundlich. TAMAMUSHI e TAMAKI (1957) propuseram o emprego de 

uma expressão do tipo Brunauer-Emmett-Teller (BET): 

 𝛤 =
𝛤∞

(𝐻∞ − 𝐻){1 + (𝑘 − 1) 𝐻
𝐻∞

}
 Eq. (31) 

onde c é a concentração do soluto no equilíbrio, c∞ é a concentração do 

soluto na saturação, e k é uma constante. 

Uma característica comum da isoterma do tipo “C” é que ela representa 

um sistema no qual o soluto, ou adsorbato, tem maior afinidade pelo substrato, ou 

adsorvente, que no caso é um material poroso, do que pelo solvente (GILES et 

al., 1960).  Para compreender a significância dessa curva, deve-se considerar 

primeiramente as isotermas do tipo “S” ou “L”, nas quais, a tangente do ângulo, 

relativo ao eixo y, de qualquer porção dessas curvas, representa o incremento da 

concentração do soluto na fase externa, necessário para manter um incremento 

constante da concentração, no equilíbrio, no adsorvente. O complemento desse 

ângulo, isto é, a inclinação em qualquer ponto da isoterma, pode ser referida 

como uma medida da facilidade com a qual as moléculas do soluto podem 
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encontrar sítios vacantes na superfície. Na curva “L”, a inclinação diminui 

continuamente com o aumento da concentração, porque os sítios vacantes 

tornam-se mais difíceis de serem encontrados conforme a superfície vai sendo 

progressivamente recoberta. Já na curva “S”, a inclinação inicialmente aumenta 

com a concentração, porque na adsorção cooperativa, sítios capazes de reter o 

soluto aumentam. Eventualmente, em todos os casos, a inclinação cai e torna-se 

nula no ponto de saturação, quando não sobra nenhum sítio vacante. 

Uma isoterma linear (“C”) é, portanto, consistente com as condições 

nas quais o número de sítios permanece constante ao longo de toda a faixa de 

concentrações do soluto até a saturação do adsorvente. Isso significa que a 

superfície disponível para adsorção se expande proporcionalmente com o y, a 

quantidade de soluto adsorvido. Essa condição pode ser descrita por dois 

modelos: (i) e (ii). 

No modelo “i”, a expansão da superfície pode ser expressa conforme a 

Eq. (32): 

 𝑦𝑚 =  𝑦0(1 + 𝛽𝐻) Eq. (32) 

em que y0 é uma constante, equivalente à extensão de superfície 

disponível antes do início da adsorção, e β é o coeficiente de expansão da 

superfície na qual ocorre a adsorção.  

A equação geral de Langmuir pode então ser descrita:  

 𝑦 = 𝑏𝑦𝑚𝐻𝐴(1 + 𝑏𝐻𝐴)−1 = 𝐻𝐻𝐴 Eq. (33) 

onde s é uma constante. Assim: 

 𝑏 =  
𝐻

(𝑦0 + 𝑦0𝛽𝐻𝐴 − 𝐻𝐻𝐴)
 Eq. (34) 

A equação acima é válida apenas até um valor crítico cA*, em que: 
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 𝐻𝐴 = 𝑦0(𝐻 − 𝑦0𝛽)−1 Eq. (35) 

Porque se cA for maior do que cA*, o sinal de b mudaria de positivo para 

negativo, o que seria impossível, pois os componentes de b são positivos. 

Portanto, cA = cA*, b = ∞, isto é, a taxa de escape do soluto adsorvido da 

superfície é zero. Assim, quando a concentração de cA* é atingida, o valor de y 

permanecerá fixo, desde que nenhuma superfície adicional seja adicionada, e a 

curva irá mudar abruptamente para a horizontal, como mostrado na Figura 10, 

condição ci do subgrupo 2, classe “C”.  

No modelo “ii” considera-se a superfície adsorvedora com uma área 

que expande através de uma abertura ou de um desmembramento da estrutura. 

Dessa forma, pode-se assumir que a velocidade de adsorção é independente da 

área disponível de adsorvente em qualquer dado momento, porque cada molécula 

de soluto, conforme é adsorvida, pode prontamente gerar outro sítio vacante. 

Portanto, depende apenas da concentração cA  do soluto A da solução com a qual 

está em contato. A velocidade de dessorção ou remoção de soluto do adsorvente 

será entretanto proporcional à área do adsorvente recoberto pelas espécies do 

soluto e, portanto, a uma primeira aproximação à sua concentração y no 

adsorvente. 

 𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝐻 𝑉𝐻 𝑉𝑉𝐻𝐻𝑎çã𝐻 =  𝑘′𝐻𝐴 Eq. (36) 

 

 𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝐻 𝑉𝐻 𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎çã𝐻 =  𝑘′′𝑦 Eq. (37) 

onde k’ e k’’ são constantes e, no equilíbrio: 

 𝑘′𝐻𝐴 = 𝑘′′𝑦 Eq. (38) 

De modo que y/cA é a uma constante e a isoterma tem uma inclinação 

constante.  
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Naturalmente, essa expansão da estrutura não pode continuar 

indefinidamente. Dessa forma, uma mudança na inclinação é esperada, o ângulo 

da mesma irá depende do grau de disparidade nas velocidades relevantes. Um 

plateau horizontal (Figura 10, condição ci do subgrupo 2, classe “C”) indica 

saturação de toda área interna do substrato o qual pode ser aberto pelo soluto, 

conforme o moldelo “i” acima. Um segundo ramo da curva, de inclinação diferente 

(Figura 10, condição cii do subgrupo 2, classe “C”), indica uma mudança na 

estrutura interna causada pela pressão do soluto adsorvido, através do qual uma 

nova posição do sólido começa a ficar acessível. O quadro de adsorção descrita 

pelo modelo acima é consistente com a observação de muitos solutos 

apresentando curvas do tipo “C”, quando a adsorção promove a desintegração 

estrutural do substrato. 

A Figura 11 ilustra os processos descritos pelas isotermas do tipo “C”. 

As moléculas do soluto, representadas pelos círculos, têm maior afinidade com o 

adsorvente (área chanfrada) do que o solvente, representado pelos traços 

horizontais.  

Figura 11 – Ilustração dos processos descritos pelas isotermas do tipo “C”. 

 

Fonte: adaptado de GILES et al. (1974). 
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O soluto pode ser comparado à uma cunha molecular, forçando seu 

caminho para dentro dos poros do adsorvente, o qual é assim aberto para o 

acesso de mais moléculas do soluto. (i), (ii) e (iii) mostram os estágios da 

penetração no adsorvente. Quando os poros forem preenchidos, o soluto pode 

invadir novas regiões. 

Uma isoterma anômala, que não se ajusta prontamente à classificação 

atual, é do tipo “Z” (GILES & TOLIA, 1964). Uma possível explicação pode ser 

que, com a penetração do soluto, ocorra um colapso parcial da estrutura do 

adsorvente, conforme a concentração do soluto aumenta.  

Considerando-se uma representação da isoterma do tipo “Z” na Figura 

12, o ponto marcado como “A” foi obtido a partir de uma concentração inicial de 

soluto maior, mas como essa concentração foi suficiente para dar início ao 

colapso estrutural do adsorvente, a superfície disponível era maior do que aquela 

disponível para a solução menos concentrada. Tão maior que, de fato, a 

quantidade extra de soluto adsorvido reduz a concentração final abaixo da 

concentração inicial da solução menos concentrada. Por isso, a curva é reversa. 

Figura 12 – Exemplo de isoterma tipo “Z”. 

 

Fonte: adaptado de GILES et al. (1974). 
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7.2.2.2 Modelos de isotermas de adsorção 
Os modelos de isotermas de adsorção empregados nesse estudo 

foram os de Langmuir, Freundlich, Toth e Redlich-Peterson. 

7.2.2.2.1 Modelo de Langmuir 

O modelo de Langmuir (LANGMUIR, 1918), pode ser representado 

pela Eq. (39), e descreve um modelo simples, usualmente empregado. Proposto 

inicialmente para o estudo da adsorção de um gás sobre a superfície de um 

sólido, foi ampliado para incluir o processo de adsorção em uma interface sólido-

líquido. 

Esse modelo sugere que a superfície do sólido é uniforme e que a 

adsorção ocorra nos sítios ativos através da formação de uma monocamada, em 

que um sítio de adsorção adsorve uma única partícula de adsorbato. Dessa 

forma, os sítios de adsorção são equivalentes e apresentam a mesma afinidade 

para o adsorbato, não havendo interação entre sítios vizinhos. 

 
𝑞𝑒𝑒 =  

𝐶𝑒𝑒𝑏𝑞𝑚𝑓𝑚
1 +  𝐶𝑒𝑒𝐾𝐿

 
Eq. (39) 

em que, qeq é a quantidade da espécie adsorvida no equilíbrio   

(mmol g-1), qmax é a capacidade máxima de adsorção (mmol g-1), Ceq é a 

concentração do adsorbato no equilíbrio (mmol L-1) e KL é a constante de 

Langmuir (L mmol-1). 

7.2.2.2.2 Modelo de Freundlich 

A isoterma de Freundlich descreve a adsorção como não ideal e 

reversível, não restrita à formação de monocamada (FREUNDLICH, 1907). Trata-

se de um modelo empírico, no qual a adsorção ocorre em múltiplas camadas, 

com uma distribuição não uniforme de calor de adsorção aplicada a sistemas 

heterogêneos. Dessa forma, os sítios de ligação com maior afinidade são 

ocupados primeiro até que a energia de adsorção diminua com a conclusão do 

processo de adsorção. 
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 𝑞𝑒𝑒 =  𝐾𝐹𝐶𝑒𝑒𝑓 Eq. (40) 

em que qeq é a quantidade da espécie adsorvida no equilíbrio     

(mmol g-1), Ceq é a concentração do adsorbato no equilíbrio (mmol L-1), KF é a 

constante de Freundlich [(mmol g-1)(L mmol-1)1/n] e n (adimensional) é o parâmetro 

de intensidade de Freundlich, o qual indica a magnitude da força motriz de 

adsorção ou a heterogeneidade da superfície.  

7.2.2.2.3 Modelo de Toth 

O modelo de Toth (TOTH, 1971) é uma equação empírica desenvolvida 

para melhorar os dados experimentais da isoterma de Langmuir, descrevendo 

sistemas heterogêneos de adsorção. Esse modelo apresenta uma Gaussiana em 

que a maioria dos sítios de adsorção possui energia mais baixa que o pico ou a 

energia máxima de adsorção (ALLEN et al., 2003; PADMESH & 

VIJAYARAGHAVAN, 2006). 

 𝑞𝑒𝑒 =  
𝐾𝑇𝐶𝑒𝑒

[𝑉𝑇 + 𝐶𝑒𝑒𝑡 ]1/𝑡 
Eq. (41) 

em que qeq é a quantidade da espécie adsorvida no equilíbrio      

(mmol g-1), Ceq é a concentração do adsorbato no equilíbrio (mmol L-1), KT é a 

constante da isoterma de Toth (L mmol-1), aT é a segunda constante da isoterma 

de Toth (L mmol-1) e t é o tempo. 

7.2.2.2.4 Modelo de Redlich-Peterson 

O modelo de Redlich-Peterson (REDLICH & PETERSON, 1959) foi 

proposto empiricamente e designado como “a equação dos três parâmetros”. 

Esse modelo é um híbrido das isotermas de Langmuir e Freundlich, podendo ser 

utilizado para representar o processo de adsorção sobre uma ampla faixa de 

concentrações (ALLEN et al., 2003). 

O modelo de Redlich-Peterson (R-P) apresenta uma dependência 

linear da concentração em seu numerador e uma função exponencial no 
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denominador representando o equilíbrio de adsorção numa vasta gama de 

concentração, podendo ser aplicado tanto em sistemas homogêneos como 

heterogêneos (FOO & HAMED, 2009).  

A isoterma de R-P pode ser expressa pela equação abaixo (JOSSENS 

et al., 1978). 

 𝑞𝑒𝑒 =  
𝐾𝑅𝑅𝐶𝑒𝑒

1 + 𝑉𝑅𝑅𝐶𝑒𝑒𝛽
 Eq. (42) 

Em que qeq é a quantidade de adsorbato adsorvido (mmol g-1), Ceq é a 

concentração do adsorbato no equilíbrio (mmol L-1), KRP é a primeira constante da 

isoterma de R-P (1 mol-1), aRP é a segunda constante da isoterma de R-P 

(L mmol-1) e β (adimensional) é o parâmetro de heterogeneidade, um expoente 

cujo valor deve estar entre 0 e 1. Se o valor de β é igual a 1, a isoterma de 

Redlich-Peterson é reduzida para a de Langmuir e, quando de β é igual a 0, o 

modelo aproxima-se da equação de Freundlich (LIU & LIU, 2008). 

O modelo de Redlich-Peterson pode ser aplicado a sistemas 

homogêneos e heterogêneos em amplas faixas de concentração. A equação 

(Eq. (42)) reúne características dos modelos de Langmuir e de Freundlich, 

aproximando-se do primeiro em baixas concentrações, e assumindo a forma do 

segundo em sistemas sob concentrações elevadas (FOO & HAMED, 2009). 

7.3 Estimativa dos parâmetros 

O ajuste adequado dos parâmetros é necessário para que um 

determinado modelo matemático represente fielmente os dados observados 

(KEBREAB et al., 2006). Em modelos de sistemas não dinâmicos, o ajuste de 

parâmetros é um problema de otimização não-linear (TALPAZ et al., 1987). 

Métodos de otimização não-lineares possibilitam otimizar a 

parametrização de modelos não-lineares. Essa parametrização tem por objetivo 

ajustar os valores dos parâmetros de um modelo e é feita através de alterações 
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simultâneas nos diversos parâmetros, de forma a obter valores de q calculados 

(qcalc) semelhantes aos valores de q experimental (qexp). 

Isso é feito atribuindo-se valores aos parâmetros do modelo e, em 

seguida, executando o modelo com os dados observados experimentalmente. 

Valores então são estimados pelo modelo (qcalc). A diferença entre os valores 

observados experimentalmente (qexp) e os valores estimados (qcalc) pelo modelo é 

empregada na função objetivo para calcular o erro de predição modelo. Quanto 

melhor ajustados os parâmetros, menor será o erro de predição. Dessa forma, 

para parametrizar os modelos, foram empregados métodos de otimização que 

buscam minimizar o valor retornado pela função objetivo (erro de predição). Não 

existe um método genérico para a solução de todos os problemas não-lineares 

(PRESS et al., 1990). Vários métodos foram desenvolvidos ao longo dos anos e 

podem ser agrupados em duas classes: os métodos de procura e os métodos de 

gradiente. Os métodos de procura usam apenas valores da função objetivo, 

comparando-os para progredir em direção a um valor mínimo. Os métodos de 

gradiente empregam valores da função objetivo e a informação relativa às 

derivadas, na forma de vetor gradiente e/ou da matriz Hessiana (FERNANDES, 

1997). 

O método Downhill Simplex, também conhecido como método de 

Nelder-Mead, é um método de procura que utiliza cálculos simples, possibilitando 

a otimização em problemas não-lineares e multidimensionais. Esse método é de 

fácil programação, requer apenas uma função objetivo (Eq. (43)) e não necessita 

de derivadas para encontrar a solução (PRESS et al., 1990), oferecendo uma boa 

resposta quando o número de parâmetros não é maior do que cinco ou seis 

(WALSH, 1979). 

 
𝐹 =  ��

𝑞𝑒𝑚𝑒 − 𝑞𝑚𝑚𝑚

𝑞𝑒𝑚𝑒
�

𝑓

𝑗=1

 
Eq. (43) 

em que: “n” é o número de dados experimentais, “qexp” representa a 

concentração de íons da espécie de interesse no adsorvente, determinadas 
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experimentalmente, e “qmod” representa a concentração de íons da espécie de 

interesse no adsorvente, calculada através do modelo.  

No Downhill Simplex, utiliza-se um simplex inicial, em que cada vértice 

representa uma solução possível. O número de vértices do simplex é igual ao 

número de parâmetros a serem ajustados, acrescido de uma unidade. Por 

exemplo, três parâmetros implicam em um simplex com quatro vértices. Cada 

vértice representa uma solução possível, isto é, um conjunto de valores 

adequados para os parâmetros do modelo. Esses valores definem o tamanho do 

simplex inicial. Um algoritmo redefine as posições de um ponto no simplex, que 

necessita de ajuste, modificando o valor dos parâmetros. Uma vez redefinido o 

simplex, outro ponto é identificado e o processo se repete (DANTAS, 2007). Para 

minimização da função objetivo (Eq. (43)), aplicando o método de otimização 

multivariável Downhill Simplex, foi empregando o Software MatLab.  
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8 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

8.1 Infraestrutura disponível 

O estudo foi desenvolvido nas dependências do Centro de Química e Meio 

Ambiente (CQMA) do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). O 

Centro dispõe de recursos humanos e de infraestrutura laboratorial equipada com 

instrumentos e equipamentos essenciais para o desenvolvimento do trabalho 

proposto.  

As análises complementares visando à caracterização completa dos 

materiais de estudo foram realizadas em colaboração com outros Centros de 

Pesquisa do IPEN (Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais (CCTM), Centro 

do Combustível Nuclear (CCN) e Centro de Lasers e Aplicações (CLA)), 

Laboratórios e Instituições das Universidades de São Paulo (Instituto de Química, 

IQ/USP-SP, e Escola Politécnica, Poli/USP-SP), Campinas (Instituto de Física, 

UNICAMP, SP), Vale do Paraíba (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, 

UNIVAP, SP) e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (Instituto 

de Aeronáutica e Espaço, IAE/DCTA, SP), e com o Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP, SP). 

8.2 Equipamentos 

 Centro de Química e Meio Ambiente (IPEN/CNEN-SP) 8.2.1

• Mesa agitadora Marconi (Marconi Equipamentos para Laboratórios, 

Piracicaba, SP), modelo MA140/CFT com leitura digital de 0 a 300 rpm; 

• Centrífuga de bancada NovaTécnica (NovaTécnica Equipamentos para 

Laboratório, Piracicaba, SP), modelo NT 810 com display digital e ajuste de 

velocidade de até 5000 rpm; 

• Ultrapurificador de água Barnstead (Barnstead Thermolyne, Iowa, EUA), 

modelo D7031 

• Ultrasonicador Sanders (Sanders do Brasil©, Santa Rita do Sapucaí, MG, 

Brasil), modelo Soniclean 2PS, 40 kHz; 



  

134 
 

• Bloco digestor DigiPREP da SCP Science (SCP Science, Quebec, 

Canadá), com 24 posições e 50 mL de capacidade; 

• Analisador térmico diferencial simultâneo (SDTA), modelo SDT Q 600 (TA 

Instruments, New Castle, DE, EUA); 

• Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado 

(ICP OES) da Spectro (Spectro Analytical Instruments Co, Kleve, 

Alemanha), modelo ArcosCCD. 

 

 Centro de Lasers e Aplicações (IPEN/CNEN-SP) 8.2.2

• Espectrômetro de fluorescência de raios X com dispersão por comprimento 

de onda (FRX) da Rigaku (Rigaku Co.,Tóquio, Japão), modelo RIX 3000; 

 

 Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais (IPEN/CNEN-SP) 8.2.3

• Difratômetro de raios X de bancada da Rigaku (Rigaku Co, Tóquio, Japão), 

modelo Multiflex. 

 

 Centro de Combustível Nuclear (IPEN/CNEN-SP) 8.2.4

• Picnômetro de gás hélio da Micrometrics (Micrometrics Instruments Corp, 

Norcross, GA, EUA), modelo Accupyc 1330. 

 

 LAREX (Poli/USP-SP) 8.2.5

• tubular horizontal da Lindberg, modelo Blue M (Thermo Scientific Lindberg 

Forno, Asheville, NC, EUA), como faixa de aquecimento entre 100 e 1100 

°C; 

• Moinho de facas da Rone, modelo FA300 (Rone Ind. Com. De Máquinas, 

Ltda., Carapicuíba, SP); 

• Estufa Jung, TB9612 (Jung Ltda., Blumenau, Santa Catarina); 
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 Instituto de Aeronática e Espaço (IAE/DCTA, SP)  8.2.6

• Espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) da 

PerkinElmer (PerkinElmer Inc., Waltham, MA, EUA), modelo Spectrum 

One; 

 

 Instituto de Química (IQ/UFRGS, RS)  8.2.7

• Analisador por adsorção de nitrogênio da Micrometrics (Micrometrics 

Instrument Corp, Norcross, GA, EUA), modelo Tristar II 3020; 

 

 Laboratório de Caracterização Tecnológica (Poli/USP-SP) 8.2.8

• Microscópio eletrônico de varredura (MEV) da FEI (FEI Company, 

Hillsboro, OR, EUA), modelo Quanta 650FEG; 

• Alisador de tamanho de partículas por difração laser da Malvern (Malvern 

Instruments Ltd, Worcestershire, Inglaterra), modelo Mastersizer 2000. 

 

 Laboratório de Física de Superfícies (UNICAMP, SP) 8.2.9

• Espectrômetro de fotoelétrons excitados por raios X da Thermo (Thermo 

Scientific Lindberg, Asheville, NC, EUA), modelo K-Alpha. 

 

 Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (UNIVAP) 8.2.10

• Espectrômetro de fluorescência de raios X por energia dispersiva da 

Shimadzu (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão), modelo µEDX 1300, 

equipado com tubo de raios X de ródio (Rh) e um detector semicondutor de 

Si:Li refrigerado com N2 líquido. 

 

 Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) 8.2.11

• Espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado da Thermo 

(Thermo Scientific Lindberg, Asheville, NC, EUA), modelo iCAP. 
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8.3 Materiais e Reagentes 

 Materiais  8.3.1

O endocarpo de macaúba foi fornecido pela Soleá (Viçosa, MG), uma 

empresa especializada em Biotecnologia. A separação das partes do fruto 

compreendeu o despolpamento, em que a casca e a polpa são retiradas. A 

castanha, constituída pelo endocarpo e amêndoa, foi quebrada com o uso de um 

britador de mandíbulas, permitindo a separação do endocarpo. 

 Reagentes e Padrões 8.3.2

Todas as soluções foram preparadas com reagentes de alto grau de 

pureza analítica (Merck, Darmstadt, Alemanha) e água ultrapura com resistividade 

de 18,2 MΩ cm.   

As soluções sintéticas de urânio, utilizadas nos ensaios de adsorção, 

foram preparadas a partir de uma solução estoque de U a uma concentração de 

1000 mg L-1. O material de referência certificado CRM 129-A, óxido de urânio 

(U3O8), da NBL (New Brunswick Laboratory, Lemont, IL, EUA) foi usado para 

preparar a solução de estoque. As soluções padrão empregadas no preparo das 

curvas analíticas foram preparadas com padrões da Merck (Darmstadt, 

Alemanha).  

Todos os experimentos foram conduzidos empregando-se o isótopo 

natural de urânio (238U). Considerando-se que o número de ensaios requeridos 

para o estudo é alto, uma quantidade significativa de rejeitos radioativos poderia 

ter sido gerada desnecessariamente, visto que os isótopos de urânio apresentam 

as mesmas propriedades químicas. Dessa forma, foi possível simular o 

comportamento do isótopo radioativo no processo de adsorção sem incorrer em 

exposições desnecessárias, tampouco causar um problema de poluição 

secundária, uma vez que o foco do estudo é o tratamento dos rejeitos radioativos 

líquidos já existentes. 

  



  

137 
 

9 MÉTODOS 

9.1 Limpeza de materiais e vidraria 

A vidraria e os frascos de polipropileno empregados na preparação ou 

armazenamento de soluções, padrões e amostras, foram submetidos a um 

procedimento de lavagem sequencial rigoroso, no qual o material foi enxaguado, 

primeiramente, com água destilada, com subsequente imersão em HNO3 a 10 % 

(v/v). O material permaneceu em solução ácida durante 24 horas e, depois disso, 

foi lavado, no mínimo, 3 vezes com água ultrapura. 

9.2 Registro dos dados 

Todos os dados registrados foram reportados considerando-se uma 

média de três resultados independentes. Os desvios padrões se mantiveram 

abaixo de 0,5 % e, por isso, não foram reportados. 

9.3 Caracterização do endocarpo da macaúba 

Como visto, as propriedades do biocarvão dependem fortemente do 

tipo de matéria-prima. A biomassa de origem vegetal é, basicamente, um 

hidrocarboneto que possui átomos de oxigênio em sua composição química, 

diferentemente dos combustíveis fósseis.  

Os principais componentes da biomassa vegetal são: a celulose 

(C5H8O4), hemicelulose (C6H10O5) e lignina (C9H10(OCH3)0,9-1,7). Compostos 

alifáticos e fenólicos também estão presentes, porém, em menor proporção. A 

hemicelulose e a celulose estão agrupadas formando a holocelulose, a qual 

compõe as paredes das fibras da biomassa vegetal. A lignina é um polímero 

tridimensional que mantém as fibras unidas (NOGUEIRA, 2007). 

O endocarpo da macaúba foi caracterizado levando-se em conta os 

seguintes parâmetros: umidade; densidade; composição elementar (teor de C, H, 

O, N e S); e composição molecular (teor de celulose, hemicelulose e lignina). A 

análise termogravimétrica (TGA) do endocarpo de macaúba foi realizada para o 
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planejamento das temperaturas de pirólise. A análise semi-quantitativa por 

espectroscopia de fluorescência de raios X (WD-FRX) foi realizada para 

determinação dos constituintes inorgânicos do endocarpo, ao passo que a análise 

por espectroscopia no infravermelho (FT-IR) foi realizada para caracterizar os 

grupos funcionais da superfície do endocarpo e, com isso, permitir evidenciar as 

mudanças nas estruturas químicas após as etapas de pirólise. 

 Umidade e densidade 9.3.1

A determinação da umidade foi realizada através de técnica 

gravimétrica e secagem em estufa, conforme a norma ABNT NBR-8293. A 

densidade real foi determinada por picnometria em equipamento da MicroMetrics 

(Ottawa, Canadá), modelo Geopic 1360, enquanto a densidade aparente foi 

determinada a partir da medida do volume e da massa do endocarpo. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 14. 

 Composição elementar 9.3.2

Analisadores elementares da LECO, modelos TCHEN600 e CS-400 

(LECO Corporation, Saint Joseph, MI, EUA) foram empregados na determinação 

elementar do endocarpo de macaúba, sendo o primeiro um detector de H, O e N, 

e o segundo um detector de C e S. Esses analisadores empregam diferentes 

técnicas para detecção elementar.  

O analisador TCHEN600 usa um forno de fusão a arco com eletrodo. 

Hidrogênio e oxigênio são medidos por detecção por absorção na região do 

infravermelho como vapor d’água, dióxido de carbono (CO2) e monóxido de 

carbono (CO), enquanto que o nitrogênio é medido por condutividade térmica. O 

analisador CS-400 é um analisador de carbono e enxofre que emprega a técnica 

de absorção por infravermelho. O carbono é medido como CO e CO2 e o enxofre 

é medido como SO2. Os resultados estão apresentados na Tabela 14.  
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 Composição molecular 9.3.3

A composição molecular (teor de celulose, hemicelulose e lignina) do 

endocarpo de macaúba foi determinada através das análises da fibra em 

detergente ácido (FDA) e em detergente neutro (FDN), conforme procedimento 

descrito por SILVA & QUEIROZ (2002). Os resultados estão apresentados na 

Tabela 14. 

 Análise Termogravimétrica 9.3.4

A análise termogravimétrica (TGA) e análise diferencial térmica (DTA) 

foram empregadas para avaliar o comportamento da decomposição pirolítica da 

celulose, hemicelulose e lignina do endocarpo da macaúba, permitindo, assim, a 

definição de diferentes temperaturas de pirólise para avaliação do biocarvão como 

adsorvente. Esses três eventos de decomposição foram registrados em 

termogramas empregando uma razão de aquecimento de 10 °C min-1 em 

atmosfera de N2. Os resultados da decomposição termogravimétrica do 

endocarpo de macaúba são apresentados na Tabela 15 e o termograma pode ser 

visualizado na Figura 19. 

 Análise dos constituintes inorgânicos 9.3.5

A espectrometria de fluorescência de raios X por dispersão de 

comprimento de onda (FRX) foi usada para a determinação da composição 

química da fração inorgânica do endocarpo de macaúba e do BC350. A 

metodologia de parâmetros fundamentais possibilitou uma análise semi-

quantitativa dos componentes (SCAPIN, 2003). Os resultados estão apresentados 

na Tabela 16. 

Primeiramente, a amostra foi pulverizada a um tamanho de partícula de 

74-105 µm, seca e prensada em disco de alumínio de 25 mm de diâmetro e 0,5 

mm de peso, com capacidade para aproximadamente 1,5 g de amostra. Em 

seguida, o disco foi coberto com um filme de polipropileno da SPEX (SPEX 

CertiPrep, Metuchen, NJ, EUA) com espessura de 5 µm e submetido à análise no 
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espectrômetro sob condições instrumentais predeterminadas. A perda ao fogo 

(PF) foi efetuada a 1020 °C por 2h. 

O experimento foi conduzindo empregando um espectrômetro de 

fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda da Rigaku, 

modelo RIX 3000, com tubo de raios X de anodo de Rh, uma janela de Be de 

75 µm e uma tensão de aceleração máxima de 60 kV, um detector de cintilação 

NaI(Tl) e um contador de fluxo proporcional. 

 Análise dos grupos funcionais de superfície  9.3.6

A espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FT-IR) foi empregada para fornecer informações quanto aos grupos 

funcionais presentes na estrutura do endocarpo. Os resultados podem ser 

observados na Figura 23. 

 Estrutura cristalina  9.3.7

A estrutura cristalina do endocarpo de macaúba foi investigada por 

difratometria de raios X empregando um difratômetro Rigaku Multiflex. O padrão 

de difração correspondente ao endocarpo pode ser visualizado na Figura 24. 

9.4 Síntese do carvão 

A síntese do biocarvão de macaúba passou por 5 estágios 

fundamentais, representados na Figura 13. 

Figura 13 – Etapas fundamentais para obtenção do biocarvão. 

 

Fonte: autora da tese. 

Esses estágios compreendem: (1) amostragem do endocarpo: visando 

a remoção de impurezas e de cocos que não foram quebrados; (2) pré-moagem: 

visando a homogeneização da matéria-prima; (3) secagem: visando a eliminação 



  

141 
 

da umidade; (4) pirólise: visando a carbonização da biomassa; e (5) moagem do 

biocarvão: visando os ensaios de adsorção. 

Atenção especial foi dada ao armazenamento do biocarvão, 

empregando recipientes herméticos para evitar contato com o ar e a umidade. 

 Procedimento 9.4.1

A pirólise do endocarpo de macaúba foi realizada no Laboratório de 

Reciclagem de Resíduos e Metalurgia (LAREX, Poli/USP-SP). Inicialmente, uma 

massa de aproximadamente 500 g do endocarpo foi previamente moída em 

moinho de facas da Rone, modelo FA300, (Rone Ind. Com. De Máquinas, Ltda., 

Carapicuíba, SP) empregando uma peneira em aço inox ASTM 3/8 polegadas – 

abertura 9,51 mm – para facilitar a homogeneização da amostra e, com isso, 

possibilitar uma maior uniformidade no aquecimento. O material moído foi seco 

em estufa Jung, TB9612 (Jung Ltda., Blumenau, Santa Catarina), a 100 °C 

durante 3 horas e acondicionado em dessecador. 

Figura 14 – À esquerda, moinho de facas e, à direita, o endocarpo de macaúba 

(a) grosseiramente quebrado e (b) moído a Mesh 3/8. 

  

Fonte: autora da tese. 
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Os processos de carbonização e ativação foram realizados em um 

reator tubular horizontal Lindberg Blue M (Asheville, NC, EUA) com controle de 

temperatura central e controle secundário por termopar tipo K. As amostras foram 

introduzidas em um tubo de aço inox com diâmetro interno de 0,055 m e flanges 

refrigeradas a água (Figura 15). 

Figura 15 – Forno de pirólise do LAREX, Poli/USP. 

 

Fonte: autora da tese. 

Em uma navícula de alumina com dimensões de 13 cm de 

comprimento e 4 cm de diâmetro, processou-se, de cada vez, uma fração 

aproximada de 30 g de endocarpo sob fluxo de 40 mL min-1 de argônio. Antes de 

iniciar o aquecimento, uma purga com argônio foi realizada a cada fração, durante 

20 minutos. 

Figura 16 – Entrada do tubo de aquecimento e navícula de alumina com o 

endocarpo. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Ao término da pirólise, a navícula foi retirada do forno e colocada no 

dessecador até atingir a temperatura ambiente para posterior pesagem do carvão. 

Figura 17 – Endocarpo antes e depois da pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 

 Pirólise a diferentes temperaturas 9.4.2

Ensaios de pirólise foram realizados a fim de avaliar o efeito da 

temperatura nas propriedades do carvão de macaúba. Para tanto, foram 

realizados 6 ensaios nos quais as temperaturas finais de pirólise a que cada 

fração foi submetida foram de 250, 350, 450, 550, 650 e 750 °C, com razão de 

aquecimento de 5 °C min-1. As temperaturas foram definidas através da análise 

termogravimétrica (TGA) do endocarpo da macaúba. A Tabela 8 apresenta as 

marchas de aquecimento utilizadas para a produção do carvão, em função do 

tempo e da temperatura. 

Tabela 8 – Marchas dos aquecimentos na produção do carvão de macaúba 

Marcha Temperatura (°C) 
250 350 450 550 650 750 

1 50 min - - - - - 
2  70 min - - - - 
3   90 min - - - 
4    1h50 - - 
5     2h10 - 
6      2h30 

Fonte: autora da tese. 
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A Tabela 9 abaixo apresenta as temperaturas e tempos de 

permanência para cada fração de amostra. 

Tabela 9 – Temperatura (T), tempo de permanência (tp) e tempo total de pirólise 

(ttotal) de cada fração. 

Fração Massa (g) T (°C) tp (h) ttotal(h) Ativação 
BC250 30,30 250 1h 1h50 Não 
BC350 30,18 350 1h 2h10 Não 
BC450 30,40 450 1h 2h30 Não 
BC550 28,82 550 1h 2h50 Não 
BC650 30,06 650 1h 3h10 Não 
BC750 30,11 750 1h 3h30 Não 
Fonte: autora da tese. 

 Moagem do carvão 9.4.3

Na Figura 18 as etapas subsequentes à pirólise podem ser 

visualizadas. 

Figura 18 – Moinho de facas (1) e (2), agitador de peneiras (3), peneiras 

granulométricas (4) e (5), amostras moídas identificadas e segregadas (6). 

 

Fonte: autora da tese. 
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Após a síntese de cada fração de carvão, a moagem foi realizada 

empregando um moinho de facas da Marconi, MA340 (Marconi Equipamentos 

para Laboratórios Ltda, Piracicaba, SP), empregando peneira de malha Mesh 10 

(1,70mm) crivo circular. 

As frações granulométricas foram separadas usando peneiras 

circulares e agitador da Bronzinox (Bronzinox Telas Metálicas e Sintéticas Ltda., 

Campo Grande, SP). As partículas passantes foram obtidas por peneiras de 

malha 18, 35, 60 e 120 Mesh (abertura de 1,0mm, 500µm, 250µm e 125µm, 

respectivamente). 

9.5 Análise preliminar das frações de carvão 

As diferentes frações obtidas nas respectivas temperaturas de pirólise 

foram caracterizadas como segue: 

 Rendimento gravimétrico 9.5.1

Após a pirólise, foi determinado, com base na massa seca do 

endocarpo, o rendimento gravimétrico do carvão (RG), um parâmetro que avalia a 

quantidade mássica do produto final em relação à massa inicial da matéria-prima. 

Dessa forma, o rendimento pode ser calculado pela Eq. (44). 

 𝑅𝑅(%) = 100 𝑥 
𝑀𝑓

𝑀𝑖
 Eq. (44) 

sendo Mf a massa do carvão após a pirólise e Mi a massa inicial seca 

do endocarpo. 

 Análise imediata do carvão 9.5.2

9.5.2.1 Umidade de equilíbrio higroscópico 
A determinação da umidade de equilíbrio higroscópico do carvão 

baseou-se nos métodos da ASTM D3173-87 (ASTM, 1996) e ABNT NBR-8293 

(ABNT, 1983). A amostra foi pulverizada e peneirada em uma peneira de 60 Mesh 

(250 µm). A umidade foi determinada pesando-se de 1 a 2 g de amostra em um 
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cadinho de platina. A amostra foi seca em estufa a 105 °C durante 1h30. Em 

seguida, a amostra foi retirada da estufa e colocada em um dessecador para 

esfriar até atingir a temperatura ambiente. O cálculo da perda de massa 

percentual ou umidade de equilíbrio higroscópico é realizado conforme a Eq. (45). 

 𝑈(%) = �𝑀𝑖−𝑀𝑓�
𝑀𝑖

𝑥 100  Eq. (45) 

em que: Mi = massa da amostra (g); Mf = massa da amostra após 

aquecimento (g). 

9.5.2.2 Teor de voláteis 
A análise de materiais voláteis seguiu as normas ASTM D3175-11 

(ASTM, 1997) e ABNT NBR-8290 (ABNT, 1983).  

A determinação foi realizada empregando a amostra submetida ao 

teste de umidade. Uma massa inicial de 1 g da amostra previamente seca em 

estufa foi pesada em um cadinho de platina e o mesmo foi inserido em mufla pré-

aquecida a 950 °C ± 20 °C, durante 7 minutos, observando-se os seguintes 

passos: 

(1) Com a porta da mufla aberta, o cadinho foi colocado durante 2 

minutos na parte externa da mufla, sobre a porta, onde a 

temperatura é de aproximadamente 300 °C; 

(2) Durante 3 minutos, o cadinho foi colocado na entrada da mufla, 

ainda com a porta aberta, ficando a uma temperatura aproximada 

de 500 °C; 

(3) O cadinho foi colocado no fundo da mufla durante 7 minutos, com a 

porta fechada. 

Depois disso, o cadinho foi retirado e colocado no dessecador até 

atingir a temperatura ambiente. O mesmo foi pesado assim que atingiu a 

temperatura ambiente. 
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O cálculo da perda de massa percentual é realizado de acordo com a 

Eq. (46). 

 𝑃𝑀(%) = (𝑀𝑠𝑠−𝑀𝑎𝑎)
𝑀𝑠𝑠

𝑥100   Eq. (46) 

em que: Mse = massa da amostra após secagem prévia em estufa (g); 

Mam = massa da amostra após aquecimento em mufla (g). 

A porcentagem de material volátil das amostras analisadas é calculada 

conforme a Eq. (47). 

 𝑀𝑉(%) = 𝑈(%) − 𝑃𝑀(%)  Eq. (47) 

Sendo U% o teor de umidade da amostra, previamente calculado. 

9.5.2.3 Teor de cinzas 
O teor de cinzas é determinado seguindo a norma ABNT NBR-8289 

(ABNT, 1983) empregando-se a técnica de gravimetria a partir do carvão 

previamente calcinado para determinação do teor de voláteis. Para tanto, 

aproximadamente 1 g do resíduo da calcinação foi submetido à combustão a 

750 °C em mufla durante 6 horas. Terminada a incineração, o material foi retirado 

da mufla e colocado em um dessecador até atingir a temperatura ambiente.  

A massa resultante foi pesada e o teor de cinzas foi calculado 

empregando a Eq. (48). 

 𝑇𝐶(%) = 𝑀𝑐𝑐
𝑀𝑎𝑎

𝑥100  Eq. (48) 

em que: TC(%) refere-se ao teor de cinzas percentual; Mcr é a massa 

residual das cinzas; Mam é a massa da amostra, após calcinação, obtida na 

determinação do teor de voláteis. 
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9.5.2.4 Carbono Fixo 
O teor de carbono fixo foi determinado de acordo com a norma ABNT 

NBR-8299 (ABNT, 1983) e foi calculado de acordo com a Eq. (49). 

 𝐶𝐹(%) = 100 − (𝑈(%) + 𝑀𝑉(%) + 𝑇𝐶(%))  Eq. (49) 

em que: CF(%) = teor de carbono fixo; U(%) = teor de umidade; MV(%) 

= teor de material volátil; e TC(%) = teor de cinzas. 

Quando o teor de enxofre na amostra estiver acima de 2 %, é realizada 

uma correção conforme a Eq. (50). 

 𝐶𝐹𝑠(%) = 𝐶𝐹(%) + (0,625 𝑥 𝑆(%))   Eq. (50) 

em que S(%) é o teor de enxofre da amostra e CFS(%) é o teor de 

carbono fixo considerando o teor de enxofre. 

A temperatura ideal de pirólise para se produzir o biocarvão está 

relacionada ao fator de rendimento gravimétrico, o qual considera tanto o 

rendimento gravimétrico, como o teor de carbono fixo, de acordo com a Eq. (51). 

 𝐹𝑅𝑅 = 𝑅𝑅(%) 𝑥 𝐶𝐹(%) Eq. (51) 

em que, RG(%) = percentual de rendimento gravimétrico da produção 

do biocarvão; CF(%) = teor de carbono fixo. 

9.6 Ensaios de adsorção 

O carvão empregado nos ensaios de adsorção, BC350, foi selecionado 

de acordo o fator de rendimento gravimétrico (Figura 30). Todos os ensaios foram 

inicialmente conduzidos em triplicata e realizados empregando biocarvão de 

granulometria mista (“Mix”), após moagem em moinho de facas. Os parâmetros 

considerados foram: pH da solução, dose do adsorvente, concentração inicial de 

urânio e tempo de contato.  
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A temperatura do sistema adsorvente/adsorbato afeta, principalmente, 

a constante de velocidade de adsorção. Um aumento na temperatura pode 

ocasionar um aumento da energia cinética e na mobilidade das espécies do 

adsorbato, promovendo uma melhor interação entre o íon uranila (UO2
2+) e a 

superfície do adsorvente.(JIMENEZ et al., 2004). Dessa forma, a alteração da 

temperatura do processo conduziria a uma mudança na capacidade de adsorção 

(KHATTRI & SINGH, 1999). Porém, do ponto de vista prático, esse parâmetro não 

é aplicável e, portanto, não foi considerado nos estudos de adsorção. Sendo 

assim, foi adotada a temperatura de 25 °C para execução dos ensaios. Além 

disso, os resultados obtidos foram satisfatórios à temperatura ambiente, não 

sendo necessário alterar a temperatura para uma otimização da adsorção. 

 Efeito do pH na adsorção 9.6.1

O efeito do pH na adsorção no biocarvão foi examinado por meio do 

ajuste do pH inicial da solução de U em uma faixa de 2,0 a 8,0 através da adição 

de uma solução de NaOH 1 mol L-1 ou 0,1 mol L-1 e de uma solução de HCl 

1 mol L-1 ou 0,1 mol L-1. A dose de adsorvente e a concentração inicial de U 

(5 mg L-1) foram mantidas constantes para esse ensaio. O carvão de macaúba 

produzido a 350 °C (BC350) foi selecionado. As soluções foram colocadas em 

contato com o adsorvente, BC350, empregando uma dose de 10 g L-1 (0,1 g em 

10 mL de solução) e então submetidas à agitação a 120 rpm durante 24h a 25 °C. 

Por fim, as soluções foram filtradas para determinação por espectrometria de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. A capacidade de adsorção 

no equilíbrio (qe) e no tempo “t” (qt) e a eficiência de adsorção ou remoção (R%) 

foram calculadas de acordo com as Eqs. (52) e (53). 

 𝑞𝑡 =
(V(𝐶0 − 𝐶𝑡))

M    ;   𝑞𝐻 =
(V(𝐶0 − 𝐶𝐻))

M  Eq. (52) 

 𝑅(%) = �𝐶0−𝐶𝑓�
𝐶0

𝑥 100  Eq. (53) 

em que: C0 (mg L-1) e a concentração inicial de U(VI), Ct (mg L-1) é a 

concentração de U(VI) em fase líquida no tempo “t”, e Ce (mg L-1) é a 
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concentração de U(VI) no equilíbrio; V (L) é o volume da solução aquosa; e M (g) 

é a massa do biocarvão. Os resultados estão apresentados na Tabela 24 e o 

efeito do pH sobre a adsorção pode ser visualizado na Figura 31. 

 Efeito da Dose 9.6.2

O efeito da dose na adsorção de urânio pelo BC350 foi examinada 

empregando-se uma concentração inicial (C0) de 5 mg L-1 de urânio, em pH 3, 

conforme determinado na seção 6.3.1, e volume final de 10 mL. A dose foi 

investigada para uma faixa entre 1 e 20 g L-1. As soluções foram submetidas à 

agitação a 120 rpm durante 24h a 25 °C e posteriormente filtradas para 

determinação por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado. A capacidade de adsorção (qe) e a eficiência de adsorção (R%) foram 

calculadas de acordo com as Eqs. (49) e (50). Os resultados estão apresentados 

na Tabela 25 e o efeito da dose sobre a adsorção pode ser visualizado na Figura 

34. 

 Efeito da concentração inicial 9.6.3

 Para avaliar o efeito da concentração inicial sobre a adsorção de 

urânio, soluções com diferentes concentrações iniciais, abrangendo uma faixa de 

1 a 50 mg L-1, foram preparadas em pH 3 e colocadas em contato com uma dose 

de 10 g L-1 de BC350. Essas soluções foram então submetidas à agitação a 

120 rpm durante 24h a 25 °C e posteriormente filtradas para determinação de U 

por ICP OES. Os resultados estão apresentados na Tabela 26 e o efeito da 

concentração inicial sobre a adsorção pode ser visualizado na Figura 35. 

 

 Planejamento fatorial 9.6.4

O planejamento fatorial experimental foi realizado para avaliar a 

influência de parâmetros que afetam o processo de adsorção do U(VI) sobre  

biocarvão de macaúba. O planejamento realizado foi do tipo 2k (k =3) e três 

repetições no ponto central, perfazendo um total de 11 experimentos. A escolha 

das variáveis e dos valores é arbitrária. As variáveis estudadas foram: pH, 

concentração inicial de U (C0) e massa do adsorvente (M), conforme apresentado 
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na Tabela 10. Os níveis dos fatores foram codificados como “-1” (nível inferior), 

“0” (nível central), e “+1” (nível superior), sendo o nível central o ponto médio 

entre os níveis inferior e superior. A resposta utilizada para determinar a eficiência 

do processo foi a capacidade de adsorção (“q” em mg g-1). O ponto central é o 

valor em que a variável assume no ponto central (0) é a média entre o maior valor 

(+1) e menor valor (-1). 

Tabela 10 – Planejamento experimental 23 usando BC350. 

Variável Nível (-1) 

Inferior 

Nível (0) 

Central 

Nível (+1) 

Superior 
pH 2 3 4 
Co (mg L-1) 2,5 5 7,5 
M (g) 0,050 0,100 0,150 
Fonte: autora da tese. 

Os ensaios foram conduzidos conforme a Tabela 11, considerando as 

combinações das diferentes variáveis.  

Tabela 11 – Matriz do planejamento fatorial 23 com 3 pontos centrais: 

concentração inicial de U (C0), massa do adsorvente (M) e temperatura (T). 

Ensaios  pH C0 M 
1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 
3 -1 +1 -1 
4 +1 +1 -1 
5 -1 -1 +1 
6 +1 -1 +1 
7 -1 +1 +1 
8 +1 +1 +1 
    
9 0 0 0 
10 0 0 0 
11 0 0 0 
Fonte: autora da tese. 

As variáveis foram inseridas na matriz de planejamento fatorial com os 

respectivos níveis e ensaios a serem realizados (Tabela 12), conforme 

combinação estabelecida na Tabela 11, perfazendo 11 experimentos como um 

todo. 
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Tabela 12 – Matriz do planejamento fatorial 23 com as variáveis. 

Ensaios pH C0 (mg L-1) M (g) 
1 2 2,5 0,050 
2 4 2,5 0,050 
3 2 7,5 0,050 
4 4 7,5 0,050 
5 2 2,5 0,150 
6 4 2,5 0,150 
7 2 7,5 0,150 
8 4 7,5 0,150 
    
9 3 5 0,100 
10 3 5 0,100 
11 3 5 0,100 
Fonte: autora da tese. 

Para cada ensaio, um volume de 10 mL de solução de U foi colocado 

em contato com o adsorvente, BC350, e agitado a 120 rpm durante 2 horas. Após 

filtração, a concentração de U da solução remanescente foi determinada por ICP 

OES. 

A avaliação dos resultados foi realizada por meio de análise estatística 

empregando o software Minitab® 18, o qual permite determinar o grau de 

influência que cada parâmetro exerce sobre o processo de adsorção, e da análise 

de variância (ANOVA) (BARROS NETO et al., 2001). 

 Efeito do tempo de contato 9.6.5

O efeito do tempo de contato sobre a adsorção de urânio pelo carvão 

de macaúba foi avaliado variando o tempo de agitação da solução em contato 

com o adsorvente. Para tanto, 11 soluções independentes com uma concentração 

inicial de 5 mg L-1 de U foram preparadas em pH 3 e colocadas em contato com 

uma dose de 10 g L-1 do adsorvente, BC350, sendo submetidas à agitação a 

120 rpm e retiradas em intervalos de tempo pré-determinados. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 34 e o efeito do tempo de contato sobre a 

adsorção pode ser visualizado na Figura 38. 
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 Ensaios de adsorção nas diferentes frações de carvão 9.6.6

Os parâmetros otimizados, selecionados a partir dos ensaios descritos 

anteriormente (C0 = 5 mg L-1, dose = 10 g L-1, pH = 3), foram aplicados para todas 

as frações de carvão obtidas em diferentes temperaturas de pirólise a fim de 

determinar a fração cuja capacidade adsortiva é superior às demais. As soluções 

de urânio foram então submetidas à agitação a 120 rpm durante 24 h a 25 °C e 

posteriormente filtradas usando filtro com diâmetro de poro de 0,22 µm. A 

concentração residual de urânio do filtrado foi determinada pela técnica de ICP 

OES. Os resultados estão apresentados na Tabela 37 e o efeito da temperatura 

de pirólise sobre a adsorção pode ser visualizado na Figura 42. 

 Efeito do tamanho de partícula 9.6.7

Após a seleção da temperatura na qual se obtém um biocarvão com 

capacidade de adsorção satisfatória para U (seção 10.3.6), foi realizado um 

ensaio no qual quatro tamanhos de partícula foram considerados: 125, 250, 

500 µm e 1000 µm, além da mistura dos mesmos (“Mix”). Dessa forma, foi 

possível verificar a influência do tamanho da partícula na adsorção. Também foi 

realizado um ensaio no qual o material foi testado quanto à adsorção sem prévia 

separação granulométrica. Esse material recebeu o nome de “Mix” para denotar a 

mistura das partículas de diferentes tamanhos. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 38. 

9.6.7.1 Avaliação da moagem prévia 
Também foi avaliada a viabilidade de uma moagem fina, prévia à 

pirólise, eliminando-se a etapa de moagem posterior à mesma. Essa amostra foi 

denominada de “Mix(i)”, indicando uma moagem fina “inicial” do endocarpo, antes 

da etapa de pirólise, e comparada com a amostra “Mix(f)”, indicando a moagem 

após a pirólise. Ressalta-se que a amostra “Mix(f)” também sofreu etapa prévia de 

moagem para homogeneização da matéria-prima, porém, essa moagem resultou 

em pedaços de aproximadamente 0,5 cm. Ou seja, essa moagem não teve o 

intuito de reduzir a amostra a pó, diferente da moagem aplicada à amostra “Mix(i)”. 
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A amostra “Mix(i)” foi submetida às mesmas condições de operação e 

os parâmetros de adsorção previamente definidos foram aplicados ao ensaio. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 39. 

 Efeito do tempo de permanência 9.6.8

A adsorção também foi avaliada quanto ao tempo de permanência, isto 

é, o tempo no qual o endocarpo é submetido à temperatura de pirólise, depois de 

atingi-la. Para isso, realizou-se a pirólise na temperatura selecionada em 

diferentes tempos de permanência. Os tempos foram considerados como a 

metade e o dobro do tempo empregado para realizar inicialmente as pirólises (1 

hora). Os resultados estão apresentados na Tabela 40. 

9.7 Ensaio de lixiviação e solubilização 

Foi realizado um ensaio de lixiviação de diversos elementos em água, 

ajustada a pH 3, e agitada durante 24 horas em contato com o BC350-A para 

verificar se o biocarvão pode transferir elementos tóxicos para a solução de 

contato. A determinação de 18 elementos foi realizada por espectrometria de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) e os resultados 

podem ser visualizados na Tabela 41. Os elementos avaliados foram 

selecionados de acordo com a Resolução  Nº430 do CONAMA (CONAMA, 2011) 

e se referem aos principais metais regulados nos efluentes. A solubilização do 

U(VI) também foi avaliada, submetendo-se o BC350-A saturado à agitação, em 

solução aquosa ajustada a um pH de 3, durante 24 horas a 120 rpm. 

9.8 Ativação do carvão 

Definidos os parâmetros de pirólise (T, tp, tamanho de partícula), a 

fração de carvão selecionada foi então submetida ao processo de ativação física 

com CO2. Para tanto, o BC350 foi aquecido até 850 °C em atmosfera de Ar a uma 

taxa de 10°C min-1. Ao atingir 850 °C, um fluxo de 20 mL min-1 de CO2 foi 

introduzido no forno de pirólise durante 2 horas (CASTRO, 2009). Em seguida, o 

forno foi desligado, possibilitando que a amostra esfriasse sob atmosfera inerte. 
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Depois disso, a amostra foi retirada do forno e armazenada em um 

dessecador. Posteriormente, a amostra foi submetida à lavagem com HCl 

0,5 mol L-1 para remover impurezas de dentro dos poros, seguida por lavagens 

com água destilada quente e fria, respectivamente. A amostra foi seca em estufa 

a 110 °C e armazenada em dessecador.  

 Ensaio com BC350 ativado 9.8.1

A efetividade da ativação foi avaliada por meio de um ensaio de 

comparação entre o biocarvão ativado (BC350-A) e não ativado (BC350) em 

diferentes concentrações iniciais. Para tanto, duplicatas de soluções 

independentes com concentrações de U variando de 1 a 200 mg L-1 foram 

preparadas em pH 3 e colocadas em contato com uma dose de 10 g L-1 de cada 

adsorvente. Os resultados estão apresentados na Tabela 42 e podem ser 

visualizados na Figura 45 e na Figura 46. 

9.8.1.1 Efeito da lavagem no BC350-A 
Lavagens sucessivas com HCl foram realizadas no biocarvão após a 

ativação e o efeito dessa etapa foi na adsorção de U foi avaliado comparando-se 

com o BC350-A não lavado. Doses semelhantes das amostras (10 g L-1) foram 

colocadas em contato com um solução de U com uma concentração inicial 

aproximada de 5 mg L-1, com pH ajustado em 3 e os resultados podem ser 

visualizados na Tabela 44. 

9.9 Dessorção e regeneração 

A eficiência da dessorção do BC350 saturado foi verificada 

empregando uma solução de HCl em diferentes concentrações, variando de 0,001 

a 0,1 mol L-1. O BC350 saturado com U foi colocado em contato com cada uma 

dessas soluções e submetido à agitação a 120 rpm durante 24 horas. Ao término 

da agitação, a solução foi filtrada e a concentração de U foi determinada por ICP 

OES. O processo de adsorção-dessorção foi repetido quatro vezes com o mesmo 

adsorvente empregando a solução de HCl a 0,05 mol L-1 para verificar a 

capacidade de regeneração do BC350. 
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9.10 Estudo de caso: remoção de U do efluente de UF4 

 Análise do efluente aquoso de UF4 9.10.1

O efluente aquoso contendo U(VI), resultante da etapa de precipitação 

de UF4 da produção do combustível nuclear, U3Si2, no IPEN, foi analisado, antes 

e após o tratamento prévio realizado pelo Setor de Tratamento de Efluentes do 

Centro do Combustível Nuclear para avaliar a remoção de Sn, F e U (Tabela 51). 

Após o tratamento do efluente, foi realizada uma análise multielementar, 

empregando a técnica de ICP OES, para determinação de outros elementos que 

poderiam estar presentes em concentrações elevadas. Os resultados podem ser 

apreciados na Tabela 52. 

 Ensaio de interferência com Na 9.10.2

Uma solução aquosa contendo U a 5 mg L-1 foi preparada em pH 3 na 

presença de Na em diferentes concentrações (0 – 5 g L-1) para simular o rejeito 

real (efluente aquoso de UF4). Essas soluções foram colocadas em contato com o 

BC350-A durante 24 horas para avaliar o efeito da presença dos íons Na+ sobre a 

adsorção do U pelo BC350-A, considerando-se que a solução “real” contém Na a 

cerca de 3 g L-1. Os resultados estão apresentados na Figura 48. 

 Aplicação do BC350-A no tratamento do rejeito real 9.10.3

A aplicação do BC350-A para remoção de U(VI) no rejeito real foi 

avaliada por meio da avaliação de três amostras de efluente de UF4, previamente 

tratado pelo CCN, contendo uma concentração remanescente de U de 5 mg L-1. O 

pH das soluções foi ajustado de aproximadamente 8 para 3, antes de coloca-las 

em contato com o adsorvente. A média desses resultados pode ser observada na 

Tabela 53. 

 Monitoramento e liberação 9.10.4

O rejeito aquoso de U tratado com BC350-A precisa ser monitorado por 

uma equipe da Proteção Radiológica do IPEN antes de ser liberado para 

descarte, de acordo com a resolução da CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014). A sua 
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liberação está condicionada ao atendimento dos limites máximos estabelecidos 

na referida norma e os cálculos para determinação desses limites estão descritos 

na seção 10.5.4. 

 Estimativa dos gastos energéticos 9.10.5

Uma estimativa dos gastos energéticos requeridos para a produção do 

biocarvão está descrita na seção 10.5.5. Os gastos energéticos estão vinculados 

à quantidade de adsorvente necessário para o tratamento de soluções aquosas 

contaminadas com U e, por isso, devem ser estimados caso a caso. 

9.11 Caracterização do biocarvão de macaúba  

A caracterização do biocarvão de macaúba foi realizada por meio de 

técnicas analíticas clássicas e instrumentais. 

 Técnicas clássicas 9.11.1

As técnicas clássicas aplicadas na caracterização do biocarvão de 

macaúba incluíram a determinação da condutividade, da química de superfície e 

da capacidade de troca catiônica. Apesar de empregar instrumentos de medição, 

essas técnicas se baseiam em um procedimento específico, sem o qual, a 

medição não pode ser efetuada. 

9.11.1.1 Condutividade 
A condutividade do BC350 e do BC350-A foram determinadas por meio 

de um ensaio em que 0,25 g de cada amostra é colocada em contato com 25 mL 

de água deionizada e agitada durante 24h em agitador mecânico (Ética, Mod. 

430) a 120 rpm. Depois disso, as amostras foram filtradas e a condutividade foi 

medida em um condutivímetro microprocessado de bancada (BEL Engineering, 

Mod. W12D). Os resultados encontram-se na Tabela 56. 
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9.11.1.2 Química de superfície 
 

a) pH e o caráter ácido/básico 

O pH de cada fração de carvão foi determinado colocando-se 

aproximadamente 0,25 g de carvão em 25 mL de água ultrapura/deionizada. A 

mistura foi agitada durante 24h em agitador mecânico (Ética, Mod. 430) a 

120 rpm, depois filtrada e o pH foi medido em um pHmetro (MS Tecnopon, Mod. 

MPA 210).  

b) Ponto de Carga Zero (pHPCZ) 
Uma quantidade de 0,1 g do adsorvente foi adicionada em 50 mL de 

solução aquosa de NaNO3 0,1 mol L-1 sob diferentes condições de pH inicial (2,0; 

4,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0) e o pH foi determinado após 24h de agitação no 

agitador mecânico à 120 rpm e temperatura ambiente. 

Os valores de pH inicial foram ajustados pela adição de HNO3 0,1 e 1 

mol L-1 ou NaOH e e 5 mol L-1. Os valores da diferença entre o pH inicial e final 

foram colocados no gráfico em função do pH inicial. O ponto onde a curva 

intercepta o eixo das ordenadas (y = 0) é o valor do pH no PCZ. 

9.11.1.3 Capacidade de troca catiônica (CTC)  
A CTC do biocarvão de macaúba foi determinada quantitativamente por 

meio de um processo envolvendo duas etapas: (1) a amostra contendo 100 mL de 

solução de acetato de sódio 1 mol L-1  (CH3COONa) e 1 g de carvão foi agitada 

durante 24h.  

A suspensão foi filtrada, o sólido lavado com água destilada, recolhido 

e seco em estufa a 80 °C; (2) o sólido seco foi pesado e submetido à saturação 

com acetato de amônio 1 mol L-1 (CH3COONH4) por agitação durante 24h. A 

suspensão foi filtrada e o filtrado foi submetido à quantificação de sódio por 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES).  
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Por fim, a CTC (meq g-1) foi calculada empregando o número 

equivalente do sódio, de acordo com a Eq. (54). 

 

 1𝐻𝑞 =
𝑀𝑀
𝑣

 Eq. (54) 

 

em que: MM é a massa molar do sódio e v é a valência do íon; 1meq = 

miliequivalência equivale à milésima parte do equivalente. Portanto, para o íon 

Na+, a Eq. (55) pode ser escrita. 

 1𝐻𝑞 𝐹𝑉+ =  
23
1

= 23𝑙 

 

Eq. (55) 

Assim: 

 1𝐻𝐻𝑞 𝐹𝑉+ =  23𝐻𝑙 Eq. (56) 

A capacidade de adsorção (mg g-1) foi calculada conforme a Eq. (52). 

Dessa forma, a CTC pode ser calculada conforme a Eq. (57): 

 

 𝐶𝑇𝐶 =
𝑞

23
 Eq. (57) 

 Técnicas instrumentais 9.11.2

As técnicas instrumentais aplicadas na caracterização do biocarvão de 

macaúba incluíram a determinação da densidade por picnometria de hélio, da 

granulometria através da análise de difração a laser, dos teores de C, H, O, N e S 

empregando analisadores elementares (LECO), da composição química por 

fluorescência de raios X (WDXRF), dos grupos funcionais de superfície através da 

técnica de espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), 

das ligações químicas por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X 

(XPS), da concentração de urânio por espectrometria de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP OES), da porosidade e área superficial 

específica através da análise por adsorção de N2, da morfologia por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), da presença de urânio por microfluorência de raios 

X (μ-EDS) e da estrutura cristalina através da difração de raios X (DRX). 



  

160 
 

9.12 Resumo das técnicas 

Um resumo das técnicas empregadas para caracterização da matéria-

prima (endocarpo de macaúba) e dos biocarvões obtidos em diferentes 

temperaturas de pirólise está apresentada na Tabela 13. 

Tabela 13 – Resumo das técnicas empregadas para caracterização do endocarpo 

dos biocarvões. 

Técnicas Medida Instrumento de medição Aplicação 

C
lá

ss
ic

as
 

Codutividade Condutividade Condutivímetro BC350, BC350-A 

Análise imediata Diferença de massa Balança Endocarpo, 
BC250-750 

Análise molecular Fração FDA e FDN Balança Endocarpo 
Química de 
superfície pH pHmetro BC350, BC350-A 

CTC Concentração de Na+ ICP OES BC250-750, 
BC350-A 

In
st

ru
m

en
ta

is
 

Densidade real Massa específica Picnômetro de He Endocarpo, 
BC350, BC350-A 

Análise detalhada 
(LECO) Teor elementar Analisador elementar Endocarpo, 

BC250-750 

Análise 
granulométrica 

Tamanho de 
partícula 

Alisador de tamanho de 
partículas por difração 

laser 
BC350-A 

Análise 
termogravimétrica Perda de massa Analisador térmico Endocarpo 

Grupos inorgânicos 
(FRX, micro-FRX) 

Intensidade dos raios 
X característicos 

Espectrômetro de 
fluorescência de raios X 

Endocarpo, 
BC350, BC350-A 

Grupos orgânicos 
(FT-IR e XPS) 

Intensidade da 
Energia 

Espectrômetro de 
infravermelho por 

transformada de Fourier e 
Espectrômetro de 

fotoelétrons excitados por 
raios X 

Endocarpo, 
BC250-750, 

BC350-A 

Estrutura cristalina 
(DRX) 

Ângulos e 
intensidades dos 
feixes difratados 

Difratômetro de raios X Endocarpo 

Determinação 
elementar (ICP 
OES) 

Intensidade do sinal 

Espectrômetro de 
emissão óptica com 

plasma indutivamente 
acoplado 

BC250-750, 
BC350-A 

Análise por 
adsorção de N2 
(BET, ASE) 

Pressão Analisador por adsorção 
de nitrogênio BC350, BC350-A 

Morfologia (MEV) - Microscópio eletrônico de 
varredura BC350, BC350-A 

Fonte: autora da tese. 
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10  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

10.1 Caracterização do endocarpo da macaúba 

 Composição e propriedades 10.1.1

Os resultados da caracterização do endocarpo de macaúba quanto às 

suas principais propriedades e a sua composição elementar (teor de C, H, N, S e 

O) e molecular (teores de celulose, hemicelulose e lignina) estão apresentados na 

Tabela 14. 

Tabela 14 – Propriedades e composição do endocarpo de macaúba. 

Parâmetros Endocarpo 
Umidade (%) 9,95 
Densidade real (g cm-3) 1,336 
Densidade aparente (g cm-3) 0,887 
C (%) 50,6 
H (%) 6,37 
N (%) 1,02 
S (%) 0,32 
O (%) 47,4 
Celulose (%) 37,91 
Hemicelulose (%) 17,97 
Lignina (%) 34,66 
Fonte: autora da tese. 

Os constituintes químicos elementares (carbono, hidrogênio e oxigênio) 

se combinam para formar os polímeros celulose, hemicelulose e lignina, principais 

constituintes da biomassa vegetal. Biomassas com teores mais elevados de 

lignina e, portanto, teores mais elevados de carbono elementar, apresentam maior 

tendência à formação de subproduto sólido durante o processo de tratamento 

térmico. Teores elevados de oxigênio correspondem à biomassa com maior 

percentual de hemicelulose e tendem a se decompor em produtos voláteis 

(MACÊDO, 2012). 

O teor de carbono presente no endocarpo de macaúba foi de 50,6 % e, 

portanto, um pouco acima do teor encontrado para outras biomassas (Tabela 59), 

para as quais o teor de carbono encontrado ficou na faixa aproximada de 41 a 
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49 %, sendo a casca de arroz a biomassa com o menor teor de carbono 

(40,29 %) dentre as biomassas comparadas. 

Os teores de oxigênio e hidrogênio encontrados para o endocarpo de 

macaúba também foram superiores àqueles encontrados para o eucalipto, o 

pinho, a casca de arroz, o bagaço de cana, a casca de coco, o sabugo de milho, e 

as ramas de algodão (Tabela 59). Enquanto para o endocarpo de macaúba, o teor 

de O foi de 47,4 % e de H foi de 6,37 %, as médias obtidas para as biomassas 

citadas foram de 40,17 % e 4,57 %, respectivamente. 

O teor de umidade ideal para o processo de pirólise deve ser inferior a 

10 %, caso contrário, pode alterar a taxa de calor do processo e influenciar os 

resultados dos rendimentos (DAI et al., 2012; BOATENG et al., 2010). A baixa 

umidade e a quantidade elevada de carbono no endocarpo de macaúba 

favorecem a obtenção de biocarvão de qualidade (OLIVEIRA et al., 1982). 

O rendimento da produção do biocarvão está diretamente relacionado ao 

teor de lignina da biomassa (LEE et al., 2013; SOHI et al., 2010; ZHANG et al., 

2010). Quanto maior o teor de lignina, maior o rendimento do biocarvão 

(OLIVEIRA et al., 1982). Quando comparado a outras biomassas, tais como 

eucalipto (30,11 %), casca de arroz (24,95 a 30,70 %), bambu (21,8 a 25,79 %) e 

bagaço de cana (24,86 %) (MACÊDO, 2012), o teor de lignina do endocarpo de 

macaúba (aprox. 35 %) é ligeiramente maior. 

Quanto maior a densidade da matéria-prima, maior a densidade do 

biocarvão, maximizando a produtividade. A densidade do endocarpo de macaúba 

(0,887 g cm-3) é relativamente maior, quando comparada a outras biomassas 

(DOURADO et al., 2017), tais como a casca do pinhão manso (0,124 g cm-3), a 

casca da mamona (0,181 g cm-3) e a casca do amendoim (0,205 g cm-3). 

PROTÁSIO et al. (2010), avaliando a viabilidade do aproveitamento de resíduos 

lignocelulósicos, encontraram valores de densidade variando de 0,078 

a 0,249 g cm-3. 
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 Análise Termogravimétrica 10.1.2

Os resultados da decomposição termogravimétrica do endocarpo de 

macaúba estão compilados na Tabela 15. 

Tabela 15 – Faixas de temperaturas da curva de análise termogravimétrica do 

endocarpo da macaúba nos três eventos de decomposição para a razão de 

aquecimento de 10 °C min-1, com vazão de nitrogênio de 50 mL min-1. 

Estágios Razão de Aquecimento: 10 °C min-1 
Faixas de temperatura (°C) Tmáx (°C) 

Desidratação ϴ1 31,53 – 149,37 58,21 
Hemicelulose e Celulose ϴ2 149,37 – 297,48 268,03 
Lignina ϴ3 297,48 – 399,63 334,22 
Fonte: autora da tese. 

O termograma pode ser visualizado na Figura 19. Uma quantidade de 

cerca de 7 mg do endocarpo foi pesada em cadinho de alumina. 

Figura 19 – Curva termogravimétrica (TG, escala à esquerda) e derivada da curva 

termogravimétrica (DTG, escala à direita) do endocarpo de macaúba em 

atmosfera ultrapura de nitrogênio e razão de aquecimento de 10 °C min-1. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Observa-se, por meio das curvas de TG e DTG para o endocarpo de 

macaúba, um perfil com três estágios de decomposição térmica. A primeira perda 

de massa ocorre entre 31 e 149 °C, correspondendo ao processo de 

desidratação, e a temperatura em que a taxa de variação de massa é máxima é 

58°C (Tmáx). A etapa subsequente de decomposição ocorre entre 149 e 297 °C e 

é caracterizada pela despolimerização da celulose e da hemicelulose (compostos 

voláteis de rápida decomposição) e de uma parte da lignina, alcançando uma 

velocidade máxima a 268 °C (ABDULLAH, et al., 2010; NASRI et al., 2014). A 

etapa final da pirólise é caracterizada principalmente pela decomposição de 

componentes pesados como a lignina e outras estruturas aromáticas e acontece 

entre 297 a 400 °C, atingindo uma velocidade máxima a 334 °C. O quarto estágio, 

de 400 a 995 °C, corresponde à eliminação de compostos semivoláteis e à 

degradação de compostos orgânicos fixos, restando 10,73 % de massa residual 

inorgânica (cinzas). Portanto, a decomposição pirolítica do endocarpo da 

macaúba só ocorre, de fato, nas transições ϴ2 e ϴ3.  

Examinando-se a Tabela 15, fica evidente que a maior parte dos 

componentes da biomassa é decomposta em temperaturas inferiores a 400 °C. O 

aquecimento progressivo resulta na liberação dos compostos semivoláteis e na 

degradação de compostos orgânicos fixos, promovendo um rearranjo térmico 

interno, que fornece camadas pseudografíticas com interstícios microporosos, os 

quais podem ser mais desenvolvidos na etapa com ativação com vapor d’água ou 

CO2 (MACKAY & ROBERTS, 1982). 

Pode-se iniciar a ativação em qualquer estágio de carbonização, sendo 

que em temperaturas abaixo de 400 °C, o material é considerado parcialmente 

pirolisado. Os termogramas indicam que a perda de massa correspondente à 

primeira etapa consiste de 6,93 %, enquanto que a perda correspondente aos 

estágios subsequentes consiste de 23,21 % e 28,31 % (segunda e terceira etapa, 

respectivamente). Assim, 51,52 % da perda de massa corresponde à 

decomposição da celulose, hemicelulose e lignina. 
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 Análise dos constituintes inorgânicos 10.1.3

A composição química do endocarpo de macaúba foi determinada por 

meio de análise semi-quantitativa empregando a técnica de FRX. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 16, na forma de óxidos. 

Tabela 16 – Composição química do endocarpo de macaúba. 

Composto Teor (%)  Composto Teor (%) 
Na2O 0,27  TiO2  <0,01 
MgO 0,13  Cr2O3 <0,01 
Al2O3 0,09  MnO 0,03 
SiO2 1,13  Fe2O3 0,31 
P2O5 0,04  NiO <0,01 
SO3 0,24  CuO <0,01 
Cl 0,27  ZnO 0,04 
K2O 0,24  SrO <0,01 
CaO 0,17  PF 97,0 

Fonte: autora da tese. 

Os resultados foram normalizados para obtenção dos teores 

elementares percentuais presentes na fração inorgânica do endocarpo (cinzas) e 

estão representados na Figura 20.  

Figura 20 – Teores percentuais dos componentes das cinzas do endocarpo da 

macaúba. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Observa-se que o Si é o elemento presente em maior quantidade na 

porção inorgânica do endocarpo. Os teores de Na, K, Cl, S e Fe também estão 

relativamente elevados e, em menor grau, Mg e Ca. Os demais elementos estão 

presentes em menor proporção (Al, P, Mn e Zn) e outros ficaram abaixo do limite 

de quantificação (Ti, Cr, Ni, Cu e Sr). 

Comparando-se os resultados obtidos com resultados reportados na 

literatura para casca de arroz (GERALD, 2010), capim-elefante (“switchgrass”), 

fibra de milho, eucalipto, faia e pinheiro (MORGAN et al., 2015), observa-se que 

os teores de Si, K, Na, Cl e S também são elevados nessas biomassas, cada qual 

com sua composição característica. 

 Grupos de superfície 10.1.4

O endocarpo de macaúba é uma biomassa lignocelulósica que 

apresenta uma estrutura química complexa, a qual consiste principalmente de 

celulose, hemicelulose e lignina, cuja proporção, de acordo com a Tabela 14, 

pode ser visualizada na Figura 21. 

Figura 21 – Proporção de celulose, hemicelulose e lignina no endocarpo de 

macaúba. 

 

Fonte: autora da tese. 

As paredes celulares dos vegetais consistem basicamente de celulose, 

hemicelulose e lignina. Além desses três componentes, os materiais 

lignocelulósicos contêm uma pequena quantidade de pectina e de compostos 

nitrogenados. A Figura 22 apresenta as estruturas químicas dos principais 

constituintes da biomassa de origem vegetal. 
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Figura 22 – Representação das estruturas químicas das moléculas de 

celulose/hemicelulose e lignina.  

  

Fonte: KÄRKÄS et al. (2016). 

As estruturas químicas das moléculas que compõem as estruturas 

vegetais são complexas e se ligam para formar polímeros com funções 

essencialmente estruturais. A Tabela 17 apresenta a composição de cada 

polímero. 

Tabela 17 – Composição estrutural e química da celulose, hemicelulose e lignina 

das paredes celulares vegetais. 

 Celulose Hemicelulose Lignina 

Subunidades Unidades de 
glicose D-Pyran 

D-Xilose, manose, L-
arabinose, galacose, 

ácido glucurônico 

Guaiacil-propano (G), 
siringil-propano (S) e 

hidroxifenil-propano (H) 

Ligações 
entre as 
subunidades 

β-1,4-
glicosídica 

β-1,4-glicosídica nas 
cadeias principais, β-
1,4-, β-1,3- e β-1,6-

glicosídica nas 
cadeias laterais 

Várias ligações éter e 
carbono-carbono, 

principalmente ligações 
do tipo éter β-O-4 

Polimerização 
Várias 

centenas a 
milhares 

Menos do que 200 4000 

Polímero β-Glucano 

Polixilose, 
galactoglucomanan 

(Gal-Glu-Man), 
glucomanan (Glu-

Man) 

G lignina, GS lignina, 
GSH lignina 

Composição 

Tridimensional 
linear composto 

da região 
cristalina e da 

amorfa 

Tridimensional 
heterógeno com uma 

pequena região 
cristalina 

Amorfo, heterogêneo, 
não linear, 

tridimensional 

Ligações 
entre os três 
componentes 

Sem ligação 
química 

Ligações químicas 
com a lignina 

Ligações químicas com 
a hemicelulose 

Fonte: adaptado de Yang (2008). 
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O espectro da análise do endocarpo de macaúba por FT-IR, 

empregando o modo de reflectância total atenuada universal (UATR), pode ser 

visualizado na Figura 23. 

Figura 23 – Espectro de FT-IR / UATR do endocarpo de macaúba. 

 

Fonte: autora da tese. 

Observa-se, na Figura 23, a presença significativa de grupos funcionais 

estruturais. A banda em 3400 cm-1 é característica das vibrações de deformação 

axial da hidroxila (−OH) na celulose, mais especificamente, os carbonos 2, 3 e 6 

da molécula de glicose (ESMERALDO, 2006). A banda em 1510 cm-1 

corresponde ao estiramento do grupo C=C de anéis benzênicos e é típica do 

esqueleto aromático da lignina, enquanto a banda em 1154 cm-1 corresponde ao 

estiramento C−O−C das moléculas de hemicelulose e celulose. Além desses, 

foram observados outros grupos, tais como o −CH (−CH2 e −CH3) de cadeia 

alifática com estiramento em 2940 e 2904 cm-1 e os grupos −CO aromático e −OH 

fenólico com estiramento em 1251 cm-1. Essas e outras bandas com sinais fracos 
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ou muito fracos apresentados na Figura 23 estão descritas na Tabela 18 e 

representam absorções características de grupos funcionais presentes em fibras 

lignocelulósicas. 

Tabela 18 – Estruturas químicas das superfícies dos biocarvões. 

Número de 
onda (cm–1) 

Grupo de 
superfície/estrutura Constituinte Referências 

3600–3100 
(3337, 3400)  

Vibração de 
estiramento do grupo 
–OH 

Água, 
hemicelulose, 
celulose 

(CHEN et al., 2011; 
AHMAD et al., 2012; 
CHEN et al., 2012a; 
KIM et al., 2013) 

2970–2860  
(2940, 2904) 

Estiramento –CH dos 
grupos –CH2 e –CH3 
cadeia alifática linear 
longa  

Hemicelulose (CHEN et al., 2011) 

1765–1700 
(1700, 1734) 

Estiramento C=O de 
acetilas e ácidos 
carboxílicos 

Ésteres fenólicos, 
lactonas 

(CHEN &CHEN, 
2009; GHOSH et 
al., 2011) 

1634 Estiramento do grupo 
carbonila C=O 
conjugado a um anel 
aromático 

Celulose (LV et al., 2015) 

1620–1595 
(1600, 1613, 
1616) 

Estiramento C=C 
(aromático) e C=O 

Cetonas 
conjugadas, 
quinonas 

(GHOSH et al., 
2011) 

1510 Vibração de 
estiramento C=C do 
anel benzênico 

Lignina (SUN et al., 2013) 

1373, 1443 Vibração de 
deformação angular –
CH2– (scissoring) 

Lignina (CHEN et al., 2011) 

1270, 1251 Estiramento aromático 
CO– e fenólico –OH  

Hemicelulose, 
celulose, lignina 

(KIM et al., 2013) 

1154–1083 Grupos funcionais 
contendo O como C–
O–C 

Hemicelulose, 
celulose 

(CHEN et al., 2011; 
KIM et al., 2013) 

900–700 
(817) 

Deformações 
aromáticas CH  

Hemicelulose, 
lignina 

(KIM et al., 2013) 

700–400 Estiramento C–C Lignina (NASCIMENTO et 
al., 2012) 

Fonte: própria autora. 
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 Estrutura cristalina  10.1.5

O difratograma foi registrado a partir de amostra de endocarpo seca, 

em pó, à temperatura ambiente em difratômetro Rigaku Multiflex, usando radiação 

Cu-Kα (λ = 1,5418 Å), com ângulo 2ϴ variando de 10° a 80° e velocidade de 

varredura de 1° min-1. 

O padrão de difração correspondente ao endocarpo (Figura 24) 

apresenta característica predominantemente amorfa, com dois picos típicos de 

um halo amorfo (2ϴ em 15 e 22,5°), sendo possível inferir que ocorram 

interferências intermoleculares devido ao grau de empacotamento das moléculas 

na fase amorfa. Na literatura, é reconhecido que padrões de DRX de biomassa 

são caracterizados por halo amorfo intenso com valores máximos entre 20 e 23°, 

indicando principalmente a presença de celulose e mínimos entre 13 e 17°, 

relacionados com a ocorrência de lignina. Além disso, os dois halos amorfos 

também coexistem com os grandes picos de difração de oxalatos de Ca (em 

cerca de 15°) e de sais minerais, tais como a sílica (JCPDS 76-931) e a 

cristobalita (JCPDS 76-934) (em cerca de 22°) (VASSILEV et al., 2013). 

Figura 24 – Difratograma do endocarpo de macaúba. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Portanto, o endocarpo de macaúba apresenta características não 

cristalinas, cujas distâncias interplanares em 2ϴ de 15° e de 22,5° são 

características das fases Iα e Iβ da estrutura cristalina elementar da celulose 

(100Iα, 110Iβ e 010Iβ são referentes ao ângulo de 15° e 110Iα e 200Iβ ao de 22,5°) 

(OLIVEIRA et al., 2010; OTT, 1943). Em materiais ricos em lignina e 

hemicelulose, os picos em 2ϴ de 19,04°, 16,76°, 16.38° e 16,15° aparecem 

sobrepostos como um ombro em torno de 16° (TSERKI et al., 2005). 

 

10.2 Análise preliminar das frações de carvão 

 Rendimento gravimétrico 10.2.1

Na Tabela 19 estão apresentados os resultados do rendimento 

gravimétrico médio do carvão de macaúba em função da temperatura de pirólise. 

Tabela 19 – Rendimento gravimétrico dos biocarvões de macaúba em função da 

temperatura de pirólise. 

Fração Mi (g) Mf (g) Rendimento gravimétrico (%) 
BC250 30,30 22,79 75,21 
BC350 30,18 13,91 46,09 
BC450 30,40 11,82 38,88 
BC550 28,82 10,25 35,57 
BC650 30,06 10,25 34,10 
BC750 30,11 10,07 33,44 
Fonte: autora da tese. 

Houve decomposição dos constituintes químicos da matéria-prima com 

o aumento da temperatura, no caso, o endocarpo de macaúba, e, 

consequentemente, a redução no rendimento gravimétrico do carvão. Ressalta-se 

que o rendimento do carvão está alinhado ao teor de carbono fixo presente no 

mesmo. 

 Análise imediata do carvão 10.2.2

10.2.2.1 Umidade 
Os valores médios da umidade (U%) do carvão de macaúba em função 

da temperatura de carbonização são apresentados na Tabela 20. 
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Tabela 20 – Valores médios do teor de umidade do carvão de macaúba em 

função da temperatura de pirólise. 

Temperatura de pirólise (°C) U (%) 
250 2,20 
350 1,57 
450 1,46 
550 1,31 
650 1,22 
750 1,01 
Fonte: autora da tese. 

Para a determinação da umidade de equilíbrio higroscópico, as frações 

do carvão foram climatizadas à temperatura de 20 °C e umidade relativa de 65 % 

até atingir um peso constante. 

Figura 25 – Valores percentuais do teor de umidade (U%) do carvão de macaúba 

em função da temperatura de pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 

Pode-se observar um decréscimo na umidade do carvão com o 

aumento da temperatura, ou seja, o carvão se torna menos higroscópico 

conforme a temperatura aumenta. Altos teores de umidade no carvão de 

biomassa resultam na diminuição de sua resistência, acarretando um aumento do 

percentual de finos gerados. 
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10.2.2.2 Teor de voláteis 
O teor de voláteis (MV%) determinado para cada fração de carvão 

obtido foi calculado e está apresentado na Tabela 21. 

Tabela 21 – Valores médios do teor de voláteis do carvão de macaúba em função 

da temperatura de pirólise. 

Temperatura de pirólise (°C) MV (%) 
250 65,64 
350 35,13 
450 27,35 
550 18,92 
650 15,56 
750 13,00 
Fonte: autora da tese. 

O teor de material volátil se comportou de maneira inversamente 

proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a liberação de 

compostos voláteis (PINHEIRO et al., 2005). Esse comportamento é coerente e 

esperado, uma vez que os materiais voláteis tendem a ser liberados conforme 

submetidos a temperaturas mais altas. 

Figura 26 – Valores percentuais do teor de voláteis (MV%) do carvão de macaúba 

em função da temperatura de pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 
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10.2.2.3 Teor de cinzas 
Os valores médios percentuais do teor de cinzas em relação à 

temperatura de carbonização estão apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22 – Valores médios do teor de cinzas do carvão de macaúba em função 

da temperatura de pirólise. 

Temperatura de pirólise (°C) TC (%) 
250 7,20 
350 4,87 
450 3,37 
550 3,03 
650 3,86 
750 4,50 
Fonte: autora da tese. 

Quanto maior a proporção de matérias minerais inorgânicas no 

material, maior a percentagem de cinzas no carvão e menor o poder calorífico, o 

que não é desejável, principalmente para fins siderúrgicos, por acarretar perda de 

resistência do ferro gusa e desgaste do alto forno, além da perda de energia no 

sistema por redução do poder calorífico do material (SANTOS, 2008). 

Figura 27 – Valores percentuais do teor de cinzas (TC%) do carvão de macaúba 

em função da temperatura de pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Observa-se na Tabela 22 que o teor de cinzas diminui com o aumento 

da temperatura, chegando a um valor mínimo na temperatura de 550 °C, e 

voltando a crescer depois dessa temperatura (650 e 750 °C). As carbonizações 

com maior tempo e temperatura final apresentaram maiores valores de teor de 

cinzas, devido ao efeito da concentração de minerais pela perda de massa. O 

maior valor para o teor de cinzas (7,20 %) foi atingido inicialmente, na 

temperatura de 250 °C. A Figura 27 ilustra essa variação dos valores do teor de 

cinzas do carvão de macaúba em função da temperatura de pirólise. 

10.2.2.4 Carbono Fixo 
De modo geral, quanto maior a temperatura final de pirólise, menor o 

rendimento e maior o teor de carbono fixo, como mostrado na Figura 28. Os 

valores médios do teor de carbono fixo obtidos para o carvão de macaúba estão 

apresentados na Tabela 23. 

Figura 28 – Relação entre o rendimento gravimétrico (RG%) e o teor de carbono 

fixo (CF%) com a temperatura de pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 

É possível observar um aumento significativo do teor de carbono fixo 

entre as temperaturas de 250 e 350 °C, devido, principalmente, à perda de água 

ligada higroscopicamente e dos compostos voláteis (YANG et al., 2007). Dessa 
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posteriormente, na forma de hidrocarbonetos, vapores, monóxido e dióxido de 

carbono (ANTAL & GRONLI, 2003). Quanto maior for o tempo de permanência do 

material a temperaturas mais elevadas, maior a perda de voláteis, 

consequentemente, refletindo diretamente no aumento do teor de carbono fixo e 

na redução do rendimento gravimétrico. Ou seja, ocorre uma concentração do 

carbono no material.  

Tabela 23 – Valores médios do teor de carbono fixo do carvão de macaúba em 

função da temperatura de pirólise. 

Temperatura de pirólise (°C) Carbono Fixo (%) 
250 24,97 
350 58,44 
450 67,81 
550 76,74 
650 79,36 
750 81,50 
Fonte: autora da tese. 

Como observado na Tabela 23, o teor de carbono fixo aumenta com a 

temperatura, mas tende a se estabilizar a temperaturas mais altas (Figura 29). 

Figura 29 – Variação do teor de carbono fixo com o aumento da temperatura 

pirolítica. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Embora seja possível obter teores mais elevados de carbono fixo, sem 

comprometer muito o rendimento gravimétrico, aumentando-se a temperatura de 

pirólise, ainda é preferível operar a temperaturas mais baixas com o intuito de se 

reduzir os custos operacionais envolvidos no processo de produção (RÓZ et al., 

2015). Além disso, é importante frisar que o teor de carbono fixo não define a 

qualidade do biocarvão como adsorvente. 

O gráfico da Figura 28 fornece a temperatura a qual satisfaz ambos os 

parâmetros, simultaneamente. O teor máximo de carbono fixo e rendimento 

gravimétrico é atingido quando a amostra é submetida a temperaturas entre 300 e 

350 °C (ponto de intersecção). Ou seja, o carvão obtido nessa faixa de 

temperatura apresenta a melhor condição operacional, na qual se pode obter a 

maior quantidade de carbono fixo em detrimento da menor perda gravimétrica 

possível. 

Como a produção de biocarvão não leva apenas em consideração a 

temperatura e a taxa de aquecimento, mas também a liberação de gases de 

combustão e o teor de lignina da biomassa, a temperatura ideal de pirólise não 

pode ser definida apenas pelo ponto de intersecção das curvas de rendimento 

gravimétrico e carbono fixo, pois está relacionada ao produto de ambos os 

parâmetros (RG e CF), isto é, o fator de rendimento gravimétrico (FRG) [ANTAL 

et al., 2003a; SHAFIZADEH, 1982; DEMIRBAS, 2001; PROTÁSIO et al., 2012]. O 

fator de rendimento gravimétrico para cada temperatura está apresentado na 

Figura 30. 

Nota-se que o fator de rendimento adquire uma tendência linear a partir 

da temperatura de 350 °C, ficando em torno de 0,27 %. A curva apresenta um 

pequeno aumento em 550 °C, mas a diferença não é substancial (não chega a 

1 %), não sendo, portanto, necessário, submeter a matéria-prima a temperaturas 

superiores a 350 °C, pois o ganho não justifica os custos implicados (tempo, 

energia, mão-de-obra) para se trabalhar a temperaturas mais elevadas. 

Ressalta-se, contudo, que o fator de rendimento gravimétrico (FRG) é 

necessário para identificar a temperatura na qual é possível obter um biocarvão 

com o maior teor de carbono, sem comprometer um rendimento aceitável. 
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Levando-se em conta somente os custos operacionais da produção de biocarvão 

a temperaturas mais elevadas, em que se necessita de um tempo maior de 

pirólise e de mais energia, a seleção da temperatura de 350 °C seria a mais 

adequada. 

Figura 30 – Fator de rendimento gravimétrico obtido para os diferentes 

tratamentos em função da temperatura de pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 

Como visto, a temperatura pirolítica é, de fato, um parâmetro-chave 

nas propriedades do biocarvão, bem como os seus grupos funcionais de 
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biocarvão que seja também um bom adsorvente (KHARE & GOYAL, 2013; LU et 

al., 2012; SUN et al., 2014; LEE et al., 2010; YUAN et al., 2011; DING et al., 
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desejada para o biocarvão de macaúba, uma vez que o mesmo será empregado 
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urânio) pode requerer armazenamento de longo-prazo, a resistência a 

degradação aeróbica e anaeróbica é uma vantagem para disposição final do 

rejeito radioativo. 

Ensaios de adsorção com os biocarvões produzidos em diferentes 

temperaturas são necessários para avaliar outros fatores que possam influenciar 

na capacidade de adsorção do biocarvão de macaúba. 

10.3 Ensaios de adsorção 

 Impacto do pH na adsorção 10.3.1

O pH é um dos fatores que mais afeta a adsorção de metais em 

soluções aquosas, pois influencia nas espécies que estarão disponíveis em 

solução e que alteram a carga superficial do adsorvente. 

Soluções de U com a mesma concentração inicial (Ci) foram 

preparadas em diferentes pHs e submetidas, cada qual, a um ensaio de adsorção 

empregando 10 g L-1 de BC350. A concentração de U remanescente em cada 

solução, após intervalo de 24 horas de agitação, foi determinada pela técnica de 

ICP OES e os valores de porcentagem de remoção, “R”, e da capacidade de 

adsorção, “q”, foram calculados. Esses resultados estão apresentados na Tabela 

24. 

Tabela 24 – Efeito do pH inicial na adsorção do U sobre o BC350. 

pH Ci (mg L-1) M (g) Cf (mg L-1) pHi pHf R (%) q (mg g-1) 
2 5,093 0,100 3,679 2,03 2,22 27,76 141,4 
3 4,858 0,100 1,028 3,01 5,51 78,84 383 
4 4,994 0,100 4,266 4,05 6,83 14,58 72,8 
5 4,691 0,100 4,102 5,07 7,10 12,56 58,9 
6 4,735 0,100 4,282 6,06 7,31 9,57 45,3 
7 4,773 0,100 4,254 7,02 7,50 10,87 51,9 
Fonte: autora da tese. 
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Figura 31 – Quantidade de U adsorvido sobre o BC350 em função do pH inicial da 

solução. 

 

Fonte: autora da tese. 

Observa-se, a partir da Figura 31, que o processo de adsorção do 

urânio pelo biocarvão de macaúba é sensivelmente dependente do pH. O pH no 

qual se obteve a maior adsorção foi o pH 3. 

Figura 32 – Variação dos valores de pH das soluções de U após 24h de contato 

com o BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 
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A Figura 32 apresenta os valores de pH inicial e final (após 24h de 

contato) das soluções de U(VI) em contato com o BC350. Os resultados mostram 

um aumento do pH final. 

A proporção de distribuição das várias espécies de urânio presentes 

em solução na faixa de pH de 2,0 – 7,0 pode ser visualizada na Figura 33. 

Quando o pH é inferior a 3,5, mais de 95 % do urânio está na forma de íons 

uranila livres, não-complexados (UO2
2+). Porém, quando o pH é muito baixo, a 

grande quantidade de prótons H+ em solução pode competir com os cátions de 

uranila pelos sítios de adsorção no carvão (PARAB et al., 2005). Por isso, quando 

o pH é menor do que 3, a adsorção é menor. 

Figura 33 – Especiação química dos íons uranila hidrolisados em função do pH 

em água pura. 

 

Fonte: YI et al. (2016). 
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Quando o pH da solução é gradualmente aumentado (até 6,0), há a 

formação de várias espécies de U(VI)  hidrolisadas tais como UO2OH+, 

(UO2)2(OH)2
2+, (UO2)3(OH)5

+ e (UO2)4(OH)7
2+, as quais apresentam menor 

afinidade com a superfície do adsorvente do que a espécie não hidrolisada e, por 

isso, a remoção de U(VI) diminuiu (SAR et al., 2004). Além disso, quando o pH é 

maior do que 6,0, a formação do precipitado 4UO3.9H2O pode reduzir a 

concentração de U(VI) dissolvido em solução, assim diminuindo a disponibilidade 

do U(VI) para adsorção. Por isso, a eficiência de remoção do urânio para pHs 

maiores de 6,0 será muito baixa. 

 Efeito da dose na adsorção 10.3.2

A dose do adsorvente é um parâmetro importante, pois determina a 

eficiência de remoção para uma concentração inicial fixa do adsorbato. O efeito 

da dose sobre a adsorção de urânio pelo carvão de macaúba foi investigado 

variando-se a massa de carvão de 0,010 a 0,200 g. O volume de solução de 

urânio a 5 mg L-1, preparada em pH 3, foi de 10 mL.  

Tabela 25 – Efeito da dose na adsorção do U sobre o BC350. 

Ci U = 4,945 mg L-1 BC 350 
Dose (g L-1) M (g) Cf U (mg L-1) R (%) qt (mg g-1) 
1 0,010 3,205 35,19 1740 
2 0,021 3,050 38,32 902 
4 0,040 2,784 43,70 540 
6 0,062 2,197 55,57 443 
8 0,081 1,612 67,40 411 
10 0,101 0,915 81,50 399 
12 0,123 1,200 75,73 304 
14 0,141 1,559 68,47 240 
16 0,167 2,278 53,93 160 
18 0,181 2,727 44,85 123 
20 0,203 3,025 38,83 95 
Fonte: autora da tese. 

Os resultados mostram que o biocarvão de macaúba exibe excelente 

propriedade adsortiva através do parâmetro “q”, capacidade de adsorção, a qual 

aumenta com a diminuição da dose. Porém, a remoção de urânio foi maior 

quando a dose de 10 g L-1 foi empregada. Trabalhar com doses inferiores ou 
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superiores implica em uma menor eficiência de remoção. A Figura 34 ilustra bem 

essa relação. 

Figura 34 – Quantidade de U adsorvido em função da dose de BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Doses inferiores a 10 g L-1 apresentam maior “q” devido à maior área 

superficial disponível para adsorção. Isso se deve ao aumento dos sítios 

adsorvedores na superfície do adsorvente. Entretanto, o emprego de doses 

superiores a 10 g L-1 incorre na saturação do adsorvente, a qual pode ser 

atribuída à sobreposição dos sítios adsorvedores como resultado do 

superpovoamento (“overcrowding”) das partículas do adsorvente (YI et al., 2016). 

Dessa forma, a dose recomendada é a de 10 g L-1 para a maior 

remoção de U de soluções aquosas. 

 Efeito da concentração inicial 10.3.3

O efeito da concentração inicial da solução de urânio foi avaliada para 

uma faixa de concentração de 1 a 50 mg L-1 em pH 3, empregando uma dose de 

adsorvente de 10 g L-1. Os resultados estão apresentados na Tabela 26 e na 

Figura 35. 
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Tabela 26 – Efeito da concentração inicial na adsorção do U sobre o BC350. 

M = 0,100 g e pH = 3 BC 350 
C U (mg L-1) Ci U (mg L-1) Cf U (mg L-1) R (%) q (mg g-1) 
1 1,044 0,555 46,84 49 
2,5 2,558 1,453 43,20 111 
3,5 3,557 1,503 57,75 205 
5 5,248 1,024 80,49 422 
7,5 7,807 4,656 40,36 315 
10 10,403 7,865 24,40 254 
15 15,586 13,064 16,18 252 
20 20,494 18,847 8,04 165 
25 26,489 25,001 5,62 149 
50 50,967  49,539 2,80 143 
Fonte: autora da tese. 

Figura 35 – Quantidade de U adsorvido sobre o BC350 em função da 

concentração inicial. 

 

Fonte: autora da tese. 

Observa-se na Figura 35 um aumento acentuado na capacidade de 

adsorção de U(VI) pelo BC350 entre 1 e 5 mg L-1. Como a dose do adsorvente, 

BC350, foi fixada a 10 g L-1, o número de sítios adsorventes permaneceu 

constante. Em concentrações inferiores a 5 mg L-1 de U(VI), esses sítios não 

estavam totalmente saturados. Em contrapartida, conforme a concentração de 

U(VI) aumentou, a capacidade de adsorção aumentou até que todos os sítios 

estivessem saturados, o que aconteceu a uma concentração de 5 mg L-1. 
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 Planejamento fatorial 23 10.3.4

O efeito de um determinado parâmetro experimental sobre os 

resultados foi avaliado através da capacidade de adsorção do BC350. Os três 

fatores ou parâmetros avaliados compreenderam o pH, a concentração inicial de 

U (C0) e a dose de adsorvente.  

A Tabela 27 apresenta as respostas obtidas para cada experimento 

nos níveis estudados. 

Tabela 27 – Capacidade de adsorção (q) do sistema U/BC350. 

Ensaios q (mg g-1) 

1 4 
2 256 
3 52 
4 968 
5 9 
6 101 
7 6 
8 297 
9 400 
10 416 
11 401 

Fonte: autora da tese. 

O cálculo dos efeitos é efetuado através da diferença entre as médias 

obtidas para o Nível+ e as médias obtidas para o Nível-.  

O efeito do pH é calculado como segue: 

 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑡𝐻(𝑝𝐻) = �
𝐸2 + 𝐸4 + 𝐸6 + 𝐸8

4
� − �

𝐸1 + 𝐸3 + 𝐸5 + 𝐸7
4

� Eq. (58) 

em que E”n” representa o Ensaio de número “n” e é dado em porcentagem 

(%). 
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O efeito da concentração inicial (C0) é calculado conforme a equação: 

 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑡𝐻(𝐶0) = �
𝐸3 + 𝐸4 + 𝐸7 + 𝐸8

4
� − �

𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸5 + 𝐸6
4

� Eq. (59) 

E, finalmente, o efeito da dose (M) é calculado pela Eq. (60): 

 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑡𝐻(𝑀) = �
𝐸5 + 𝐸6 + 𝐸7 + 𝐸8

4
� − �

𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸4
4

� Eq. (60) 

O efeito da interação entre as variáveis é calculado através da matriz 

de contraste. Subtrai-se as respostas obtidas para a média das combinações 

positivas da média dos resultados para as interações negativas. 

Dessa forma, o cálculo da interação entre as variáveis pH e C0 leva em 

conta a matriz da Tabela 28. 

Tabela 28 – Matriz de efeitos da interação pH*C0 

Ensaios  pH C0 pH*C0 
1 -1 -1 + 
2 +1 -1 - 
3 -1 +1 - 
4 +1 +1 + 
5 -1 -1 + 
6 +1 -1 - 
7 -1 +1 - 
8 +1 +1 + 
9 0 0  
10 0 0  
11 0 0  
Fonte: autora da tese. 

Portanto, a interação pode ser calculada como: 

 𝐼𝑙𝑡𝐻𝑎. (𝑝𝐻 ∗ 𝐶0) = �
𝐸1 + 𝐸4 + 𝐸5 + 𝐸8

4
� − �

𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸6 + 𝐸7
4

� Eq. (61) 
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Da mesma forma, a interação entre pH e M leva em conta a matriz da 

Tabela 29. 

Tabela 29 – Matriz de efeitos da interação pH*M 

Ensaios  pH M pH*M 
1 -1 -1 + 
2 +1 -1 - 
3 -1 -1 + 
4 +1 -1 - 
5 -1 +1 - 
6 +1 +1 + 
7 -1 +1 - 
8 +1 +1 + 
9 0 0  
10 0 0  
11 0 0  
Fonte: autora da tese. 

O cálculo é efetuado conforme a Eq. (62): 

 𝐼𝑙𝑡𝐻𝑎. (𝑝𝐻 ∗ 𝑀) = �
𝐸1 + 𝐸3 + 𝐸6 + 𝐸8

4
� − �

𝐸2 + 𝐸4 + 𝐸5 + 𝐸7
4

� Eq. (62) 

Igualmente, para C0 e M. 

Tabela 30 – Matriz de efeitos da interação C0*M 

Ensaios  C0 M C0*M 
1 -1 -1 + 
2 -1 -1 + 
3 +1 -1 - 
4 +1 -1 - 
5 -1 +1 - 
6 -1 +1 - 
7 +1 +1 + 
8 +1 +1 + 
9 0 0  
10 0 0  
11 0 0  
Fonte: autora da tese. 
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A interação C0*M pode ser calculada como segue: 

 𝐼𝑙𝑡𝐻𝑎. (𝐶0 ∗ 𝑀) = �
𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸7 + 𝐸8

4
� − �

𝐸3 + 𝐸4 + 𝐸5 + 𝐸6
4

� Eq. (63) 

Finalmente, pode-se calcular a interação entre pH, C0 e M. 

Tabela 31 – Matriz de efeitos da interação pH*C0*M 

Ensaios  pH C0 M pH*C0*M 
1 -1 -1 -1 - 
2 +1 -1 -1 + 
3 -1 +1 -1 + 
4 +1 +1 -1 - 
5 -1 -1 +1 + 
6 +1 -1 +1 - 
7 -1 +1 +1 - 
8 +1 +1 +1 + 
9 0 0 0  
10 0 0 0  
11 0 0 0  
Fonte: autora da tese. 

Assim: 

 𝐼𝑙𝑡𝐻𝑎. (𝑝𝐻 ∗ 𝐶0 ∗ 𝑀) = �
𝐸2 + 𝐸3 + 𝐸5 + 𝐸8

4
� − �

𝐸1 + 𝐸4 + 𝐸6 + 𝐸7
4

� Eq. (64) 

Tabela 32 – Parâmetros para o planejamento 23 do sistema U/BC350. 

Termo Efeito Coeficientes Erro Padrão t p 
Constante  211,625 0,354 598,57 0,000003 
pH 387,750 193,875 0,354 548,36 0,000003 
C0 238,250 119,125 0,354 336,94 0,000009 
M -216,750 -108,375 0,354 -306,53 0,000011 
pH*C0 215,750 107,875 0,354 305,12 0,000011 
pH*M -196,250 -98,125 0,354 -277,54 0,000013 
C0*M -141,750 -70,875 0,354 -200,46 0,000025 
pH*C0*M -116,250 -58,125 0,354 -164,40 0,000037 
Pt Ct  188,375 0,677 278,25 0,000013 
Fonte: autora da tese. 
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Na Tabela 32 estão apresentados os efeitos principais e suas 

interações, seus coeficientes, erros padrão e os valores de t e p do sistema 

U/BC350. 

Os efeitos principais e a interação entre os três fatores foram 

determinados. O modelo codificado empregado para o fatorial 23 foi descrito pela 

equação abaixo (MONTGOMERY, 2004). 

C8 = F0 + F1 pH + F2 C0 – F3 M + F4 pH*C0 – F5 pH*M – F6 

C0*M – F7 pH*C0*M + F8 Pt Ct 

Eq. (65) 

Em que F0 representa a média global e Fi representa o coeficiente de 

regressão correspondente para os principais efeitos do fator e interações. De 

acordo com os resultados, o modelo equacional que relaciona o nível de 

parâmetros e a capacidade de adsorção ao substituir os coeficientes de regressão 

da Eq. (65), pode ser descrito da seguinte forma: 

C8 = 211,625 + 193,875 pH + 119,125 C0 – 108,375 M + 

107,875 pH*C0 – 98,125 pH*M – 70,875 C0*M – 58,125 

pH*C0*M + 188,375 Pt Ct 

Eq. (66) 

Os principais efeitos e suas interações sobre o sistema U/BC350 foram 

significativos em 5 % de nível de probabilidade (p < 0,05) (BINGOL et al., 2010; 

ABDEL-GHANI et al., 2008). Os resultados mostraram que, entre os efeitos 

principais, a dose (M) e as interações que a envolvem (pH*M, C0*M e pH*C0*M), 

não são significativos no sistema de adsorção U/BC350. Já o pH e a 

concentração inicial (C0) são significativos para o estudo, bem como a interação 

pH*C0.  

A representação gráfica dos efeitos principais e suas interações no 

sistema U/BC350 estão apresentadas na Figura 36. O desvio médio entre os 

níveis inferior e superior de cada fator é a representação dos efeitos principais. 

Quando o efeito de um fator é negativo, significa que a capacidade de adsorção 

diminui de um nível inferior para um nível superior de um mesmo fator. 
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Inversamente, quando o efeito de um fator é positivo, a capacidade de adsorção 

aumenta de um nível inferior para um nível superior de um mesmo fator 

(PONNUSAMI et al., 2007; MONTOGOMERY, 2004). 

Figura 36 – Efeitos principais e efeitos das interações sobre a capacidade de 

adsorção do sistema U/BC350. 

 

 

Fonte: autora da tese. 
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A importância relativa dos efeitos principais e suas interações pode ser 

representada pelo Gráfico de Pareto (Figura 37). O F calculado (Fcalc), obtido para 

um nível de confiança de 95 %, 6 graus de liberdade para a regressão e 4 graus 

de liberdade para o resíduo, está indicado pela linha vertical em vermelho, 

enquanto os fatores e suas interações do sistema de estudo estão representados 

pelas barras horizontais em azul. 

Figura 37 – Gráfico de Pareto dos efeitos padronizados sobre a capacidade de 

adsorção para o sistema U/BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Analisando-se o Gráfico de Pareto, fica claro que os efeitos principais 

relacionados ao pH e ao C0 são mais significativos e influenciam no processo de 

adsorção na seguinte ordem de significância: pH > C0 > M. Entre as interações, é 

notável que o pH também influencia, pois as interações mais significativas são as 

pH*C0 e pH*M. 

Os resultados das interações entre os fatores independentes foram 

determinados pela análise de variância (ANOVA). Os efeitos principais da 

adsorção do U pelo BC350 foram identificados empregando um nível de confiança 

de 95 % (p = 0,05). Os resultados da soma dos quadrados (SS), média dos 
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quadrados (MS), graus de liberdade (GL) e valor F estão apresentados na Tabela 

33. 

Tabela 33 – Análise de variância do sistema U/BC350. 

Termo GL SQ3 
(Aj.) 

QM4 
(Aj.) 

F p 

Modelo 8 822948 102869 102869 0,000010 
Linear 3 508187 169396 169396 0,000006 

pH 1 300700 300700 300700 0,000003 
C0 1 113526 113526 113526 0,000009 
M 1 93961 93961 93961 0,000011 

Interações de 2 fatores 3 210310 70103 70103 0,000014 
pH*C0 1 93096 93096 93096 0,000011 
pH*M 1 77028 77028 77028 0,000013 
C0*M 1 40186 40186 40186 0,000025 

Interações de 3 fatores 1 27028 27028 27028 0,000037 
pH*C0*M 1 27028 27028 27028 0,000037 

Curvatura 1 77422 77422 77422 0,000013 
Erro 2 2    
Total 10 822950    
Fonte: autora da tese. 

A análise de variância mostra que todos os fatores e suas interações 

foram importantes no processo de adsorção para o sistema U/Bc350, 

considerando um intervalo de confiança de 95 % e um F0,05 6;4 crítico de 6,16. 

 Efeito do tempo de contato 10.3.5

O efeito do tempo de contato na adsorção do U pelo biocarvão de 

macaúba foi avaliado, variando-se o tempo de agitação da solução em contato 

com o adsorvente. Para isso, 11 soluções independentes de U a 5 mg L-1 foram 

preparadas em pH 3 e colocadas em contato com uma dose de 10 g L-1 de 

adsorvente, BC350.  

                                            
3 SQ = soma de quadrados 
4 QM = quadrados médios 
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Em seguida, essas soluções foram submetidas à agitação a 120 rpm 

em agitador mecânico e retiradas, sequencialmente, em intervalos de tempo pré-

determinados (Tabela 34), perfazendo um total de 5 horas de ensaio. 

Tabela 34 – Efeito do tempo de agitação na adsorção do U sobre o BC350. 

M = 0,100 g e pH = 3 BC 350 
t (min) Ci U (mg L-1) Cf U (mg L-1) R (%) q (mg g-1) 
0 4,964 4,964 0 0 
5 4,964 4,150 16,40 81 
15 4,964 3,334 32,84 163 
30 4,964 2,535 48,93 243 
45 4,964 2,125 57,19 284 
60 4,964 1,524 69,30 344 
90 4,964 1,216 75,50 375 
120 4,964 1,029 79,27 394 
180 4,964 0,976 80,34 399 
240 4,964 0,944 80,98 402 
300 4,964 0,912 81,63 405 
Fonte: autora da tese. 

Figura 38 – Quantidade de U adsorvido sobre o BC350 em função do tempo de 

contato. 

 

Fonte: autora da tese. 
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minutos de agitação. Um tempo mínimo de 3 horas (180 min) de contato é 

necessário para atingir o equilíbrio de adsorção, sendo assim, desnecessário 

sujeitar o sistema a períodos mais longos de contato. Dessa forma, o tempo de 

contato de 180 minutos foi selecionado como tempo de equilíbrio de adsorção a 

fim de assegurar a condição otimizada para a remoção de U(VI). 

10.3.5.1 Estudo cinético 
Quatro modelos foram empregados para avaliar a cinética de adsorção 

do U(VI) pelo BC350 e estão representados nos gráficos lineares (Figura 39). 

Figura 39 – Modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda 

ordem, DIP e Elovich. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Os parâmetros de cada modelo derivaram dos ajustes dos dados de 

seus respectivos gráficos lineares e estão apresentados na Tabela 35. 

Tabela 35 – Parâmetros dos modelos cinéticos lineares. 

Pseudo-primeira ordem 
K1 (min-1) qe calc (mg g-1) qe exp (mg g-1) R1 
32,7 x 10-3 411 400 0,998 
Pseudo-segunda ordem 
K2 (g mg min-1) h (mg g min-1) qe calc (mg g-1) qe exp (mg g-1) R2 
1,3x10-4 25,4 439 400 0,999 
Difusão intrapartícula 
C (mg g-1) Kdif (mg g min0,5) R1 R2 
20,1 3,35 0,995 0,728 
Elovich 
α (mg g-1 min-1) β (g mg-1) RE 
147 11,6 x 10-3 0,973 
Fonte: autora da tese. 

Figura 40 – Ajuste dos modelos cinéticos aos dados experimentais usando 

equações lineares para a adsorção de U sobre o BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

O melhor ajuste dos modelos cinéticos aos dados experimentais foi 

verificado pela comparação dos coeficientes de determinação (R) dos gráficos. O 

modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais apresentará esse valor 
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mais próximo à unidade. A confirmação do melhor ajuste também foi verificada 

pela comparação dos valores de capacidade de adsorção determinados 

experimentalmente (qe exp) com os valores calculados (qe calc) obtidos pela 

substituição das constantes nas respectivas equações de cada modelo. 

Na Tabela 35, o modelo de pseudo-segunda ordem (PSO) é o que 

apresenta a melhor linearização. Entretanto, apesar do valor do coeficiente de 

determinação (R2) do modelo de PSO (0,999) estar mais próximo a 1,0 em 

relação ao valor de (R1) do modelo de pseudo-primeira ordem (PPO) (0,998), 

essa diferença não é estatisticamente significante. Além disso, toda a linearização 

de modelos cinéticos resulta em um melhor ajuste ao modelo de PSO, pois, 

matematicamente, a equação de PSO é a que melhor se lineariza. Por isso, não 

seria matematicamente correto deduzir o melhor ajuste somente pela linearização 

(LIMA, 2018).  

Os valores de qe calculados a partir dos modelos de PPO e PSO estão, 

ambos, próximos dos valores observados experimentalmente (qe exp). Como o 

valor de qe calculado no modelo de PPO está mais próximo ao valor observado 

experimentalmente, poderia ser atribuído a esse modelo o melhor ajuste dos 

dados experimentais. Contudo, o valor de qe calculado no modelo de PSO 

também está próximo ao qe experimental, tornando inconclusiva a estimativa do 

melhor modelo empregando modelos cinéticos lineares. 

Comparando-se com os dos modelos de PPO e PSO, os modelos de 

DIP e Elovich apresentaram valores menores de R. No gráfico do modelo de DIP 

(Figura 39), os pontos dos dados experimentais estão dispostos em duas linhas 

que se interceptam, indicando diferentes estágios na adsorção. Nesse caso, tanto 

a adsorção na superfície como a difusão intrapartícula podem contribuir para o 

processo de adsorção (ZOU et al., 2011). O modelo de Elovich costuma ser 

adequado para sistemas nos quais o adsorvente apresenta uma superfície 

altamente heterogênea e a adsorção envolve o processo de quimissorção. 
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Equações não lineares dos modelos de PPO e PSO foram aplicadas 

para confirmação do modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais. Os 

gráficos podem ser visualizados na Figura 41. 

Figura 41 – Ajuste dos modelos cinéticos aos dados experimentais usando 

equações não lineares para adsorção do U sobre o BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Os parâmetros dos modelos cinéticos foram determinados por 

regressão não-linear e estão listados na Tabela 36. Os valores de qe calculados a 

partir dos modelos de PPO e PSO foram bem diferentes entre si, sendo o de PPO 

o mais próximo ao valor observado experimentalmente (qexp). Além disso, o 

melhor ajuste do modelo de PPO ao processo de adsorção foi confirmado pelo 

valor de R (0,994). 

Tabela 36 – Parâmetros dos modelos cinéticos não-lineares. 

Pseudo-primeira ordem 
K1 (min-1) qe calc (mg g-1) qe exp (mg g-1) R1 
3,15x10-2 401 400 0,994 
Pseudo-segunda ordem 
K2 (g mg min-1) h (mg g min-1) qe calc (mg g-1) qe exp (mg g-1) R2 
9,17x10-5 19,3 454 400 0,991 
Fonte: própria autora. 
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O método não-linear permitiu eliminar as discrepâncias entre as 

previsões e os dados experimentais do método linear. Dessa forma, pode-se 

atribuir ao modelo de PPO o melhor ajuste aos dados experimentais. Esse 

modelo assume que a adsorção é uma pseudo-reação química e que a 

velocidade de adsorção pode ser determinada pela equação de velocidade de 

reação de primeira ordem (YANG & AL-DURI, 2005). Na cinética de PPO, a 

quimissorção é a etapa determinante da velocidade do processo (AHMAD et al., 

2005; YANG & AL-DURI, 2005). 

Entretanto, os mecanismos de adsorção devem ser verificados por 

diferentes técnicas analíticas, pois os modelos cinéticos não são absolutos (LIMA, 

2018). 

 Ensaios de adsorção nas diferentes frações de carvão 10.3.6

Estabelecidos os parâmetros pH (3), dose (10 g L-1) e concentração 

inicial (5 mg L-1), foram realizados ensaios para avaliar a capacidade de adsorção 

dos biocarvões produzidos em diferentes temperaturas. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 37. 

Tabela 37 – Adsorção de U sobre diferentes frações de BC. 

BC Ci U (mg L-1) M (g) Cf U (mg L-1) R (%) q (mg g-1) 
250 5,099 0,105 0,716 85,96 417 
350 5,099 0,102 1,019 80,02 408 
450 5,099 0,100 1,233 75,82 372 
550 5,099 0,103 4,197 17,69 88 
650 5,099 0,104 4,539 10,98 56 
750 5,099 0,101 4,570 10,37 52 
Fonte: autora da tese. 

Os resultados mostram que o biocarvão obtido a 250 °C, BC250, 

apresenta a maior capacidade de adsorção para urânio, atingindo uma remoção 

de aproximadamente 86 %, seguida pelo BC350 e pelo BC450, com remoção de 

80 e 76 %, respectivamente. 

A Figura 42 ilustra o efeito da temperatura de pirólise na adsorção do 

urânio. Observa-se uma queda abrupta na capacidade de adsorção quando 
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temperaturas acima de 550 °C são empregadas para pirolisar o endocarpo de 

macaúba. 

Figura 42 – Quantidade de U adsorvido em função da temperatura de pirólise do 

biocarvão de macaúba. 

 

Fonte: autora da tese. 

De acordo com a Figura 42, o BC250 deveria ser preferencialmente 

selecionado para o tratamento de urânio de soluções aquosas, devido à sua 

elevada capacidade de adsorção. Entretanto, o ganho na adsorção não justifica a 

perda no teor de carbono fixo, pois a eficiência de adsorção para o BC obtido a 

250 °C é apenas 6 % maior do que para o BC obtido a 350 °C, às custas de 

33,47 % do teor de carbono fixo. Além disso, como discutido anteriormente, a 

350 °C, é possível obter um BC com maior teor de carbono fixo em detrimento da 

perda de massa. Dessa forma, a 350 °C, é possível obter um biocarvão com 

capacidade adsorvente satisfatória sem comprometer a qualidade do mesmo. 

Além disso, 350 °C ainda é uma temperatura relativamente baixa para a pirólise, o 

que permite uma redução de despesas operacionais globais (energia, tempo, 

mão-de-obra). 

O biocarvão de macaúba apresentou um excelente potencial como 

adsorvente para remoção de urânio de soluções aquosas, visto que é possível 

alcançar uma remoção de 80 % quando a temperatura de 350 °C é selecionada e 
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os parâmetros de adsorção são otimizados. Essa característica, aliada ao fato de 

a demanda pelos derivados da macaúba ser um mercado em expansão, o que 

resulta em uma maior disponibilidade do endocarpo como resíduo, tornam 

potencialmente vantajoso o seu uso como adsorvente.  

Enfatiza-se que esses resultados foram obtidos para o biocarvão não-

ativado, focando no seu potencial bruto como adsorvente para U(VI). Mesmo 

assim, esses resultados foram satisfatórios para apontar o potencial do biocarvão 

da macaúba para a aplicação proposta.  Dessa forma, o BC350 foi selecionado 

como adsorvente para remoção de U de soluções aquosas. 

 Efeito do tamanho de partícula do BC350 10.3.7

Os mesmos parâmetros (Ci de 5 mg L-1, pH = 3, M = 10 g L-1) foram 

aplicados para avaliar a significância do tamanho da partícula na adsorção do U 

sobre o BC350. Os resultados estão apresentados na Tabela 38. 

Tabela 38 – Efeito do tamanho de partícula do BC350 na adsorção do U. 

(μm) pH Ci U (mg L-1) M (g) Cf U (mg L-1) R (%) qt (mg g-1) 
Mix 3 4,877 0,100 1,035 78,78 384 
125 3 4,877 0,100 0,897 81,61 398 
250 3 4,877 0,100 1,026 78,96 385 
500 3 4,877 0,100 1,414 71,01 346 
1000 3 4,877 0,100 3,336 31,60 154 
Fonte: autora da tese. 

Como esperado, partículas de menor tamanho proporcionam uma 

maior remoção de urânio (cerca de 80 %), enquanto que partículas maiores, a 

exemplo das partículas com 1000 μm, apresentam uma menor capacidade de 

adsorção e remoção (cerca de 32 %). 

Entretanto, quando se emprega uma mistura granulométrica, ou seja, o 

biocarvão moído simplesmente, sem separação prévia, os resultados são 

comparáveis aos obtidos quando se empregam partículas menores e previamente 

selecionadas.  
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Figura 43 – Eficiência de remoção do U em função do tamanho de partícula do 

BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Portanto, é recomendável empregar a fração mista, pois, para 

aplicações práticas, elimina-se uma operação unitária (seleção granulométrica) e 

agiliza-se o uso. Dessa forma, é possível viabilizar o produto industrialmente, 

considerando que etapas de moagem e separação possivelmente representam 

um custo adicional ao processo. 

10.3.7.1 Avaliação da moagem prévia 
A moagem prévia do endocarpo foi avaliada por meio da comparação 

da amostra “Mix(i)” com a amostra “Mix(f)”, indicando a moagem antes e após a 

pirólise, respectivamente. Os resultados estão apresentados na Tabela 39. 

Observa-se que a moagem prévia não deve ser aplicada, pois 

influencia negativamente nos resultados de adsorção. Isso possivelmente ocorre 

porque o processo de pirólise é conduzido em um forno horizontal, o que 

compromete a exposição da biomassa compactada sob a barquinha de alumina. 

Dessa forma, a irradiação térmica acomete a amostra apenas superficialmente. 
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Tabela 39 – Efeito da moagem pré- e pós-pirólise na adsorção de U sobre o 

BC350. 

BC 350 
(μm) pH Ci U (mg L-1) M (g) Cf U (mg L-1) R (%) qt (mg g-1) 
Mix(i) 3 4,853 0,100 3,402 29,90 145 
Mix(f) 3 4,877 0,100 1,035 78,78 384 
Fonte: autora da tese. 

Quando a biomassa homogeneizada é empregada, sua geometria 

irregular e os interstícios entre os pedaços do endocarpo favorecem a permeação 

térmica da biomassa e a passagem do Ar. 

 Efeito do tempo de permanência 10.3.8

O tempo de permanência da etapa de pirólise do endocarpo de 

macaúba também foi investigado quanto à sua influência na adsorção de urânio 

pelo BC350. Para isso, o endocarpo foi submetido à pirólise a 350 °C em três 

diferentes tempos de permanência (Tabela 40). 

Tabela 40 – Efeito do tempo de permanência no sistema U/BC350. 

BC 350 
tp 
(min) 

pH Ci U (mg L-1) M (g) Cf U (mg L-1) R (%) qt (mg g-1) 

30 3 4,877 0,100 1,508 69,08 337 
60 3 4,877 0,100 1,035 78,78 384 
120 3 4,877 0,100 0,893 81,69 398 
Fonte: autora da tese. 

Observa-se que um tempo de permanência de 30 minutos é 

insuficiente para se obter um bom adsorvente para adsorção de urânio. Porém, 

não se justifica empregar um tempo de permanência de 2 horas, pois o ganho é 

muito pequeno (cerca de apenas 3 pontos percentuais) em relação ao tempo de 

permanência de 1 hora. 

A relação entre a eficiência de remoção do U e o tempo de 

permanência pode ser visualizada na Figura 44. 
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Figura 44 – Eficiência de remoção do U em função do tempo de permanência de 

pirólise do BC350 sobre a adsorção do U. 

 

Fonte: autora da tese. 

Dessa forma, adota-se o tempo de permanência de 1 hora, pois 

considera-se suficiente para atingir bons resultados e tempos maiores 

demandariam mais energia e tempo, o que impactaria no custo de produção. 

 Ensaio de lixiviação e solubilização 10.3.9

Esse ensaio é realizado para verificar se o biocarvão sintetizado libera 

compostos indesejados e que possam prejudicar a adsorção. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 41. 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 41, não houve 

lixiviação significativa de nenhum elemento tóxico. Os únicos elementos 

quantificados foram o As, Pb, Ni e Se, porém em concentrações baixíssimas, 

abaixo dos limites estabelecidos para Resolução CONAMA nº 430/11 (CONAMA, 

2011). 
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Tabela 41 – Ensaio de lixiviação do biocarvão de macaúba ativado. 

Elemento  
(μg mL-1) BC350-A 

Mn < 0,020 
Al < 0,010 
As 0,004 
Ba < 0,050 
B < 0,200 
Cd < 0,0001 
Pb 0,003 
Co < 0,010 
Cu < 0,020 

Elemento  
(μg mL-1) BC350-A 

Cr < 0,040 
Fe < 0,050 
Mo < 0,020 
Ni 0,002 
Se 0,001 
Zn < 0,010 
Ag < 0,020 
V < 0,020 
U < 0,050 

Fonte: autora da tese. 

O ensaio foi repetido para o biocarvão saturado com U para verificar a 

efetividade da imobilização do mesmo. Após 24 horas de agitação em contato 

com solução aquosa com pH ajustado em 3, não houve ressolubilização do U em 

solução (U < 0,050 µg mL-1). Isso é importante para demonstrar a estabilidade do 

sistema adsorvente-adsorbato. 

 Ensaio com BC350 ativado 10.3.10

O ensaio de adsorção empregando BC350 ativado, BC350-A, foi 

realizado empregando soluções de U de concentrações que variavam de 1 a 

200 mg L-1 em pH 3 e o resultado foi comparado com o BC não ativado, BC350. O 

ensaio foi realizado à temperatura ambiente (25 °C).  

Observa-se, pela Tabela 42, que a remoção de urânio foi 

significativamente maior no BC ativado, chegando a mais de 99 % para uma 

concentração inicial de U de 5 mg L-1. A concentração média remanescente em 

solução após o processo de adsorção empregando BC350-A e uma concentração 

inicial de 5 mg L-1 foi de 41 µg L-1 (ppb).  

A taxa de remoção foi maior do que 90 % e manteve-se praticamente 

constante na faixa que abrange as concentrações iniciais de 2,5 a 25 mg L-1, 

apresentando uma queda acentuada quando concentrações superiores são 

avaliadas. 
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Tabela 42 – Comparação da remoção e da capacidade de adsorção entre o 

biocarvão de macaúba não ativado (BC350) e o ativado (BC350-A). 

 BC350 BC350-A 
Ci (mg L-1) R (%) q (mg g-1) R (%) q (mg g-1) 
1 46,84 49 79,50 67 
2,5 43,20 111 93,19 222 
3,5 57,75 205 95,46 328 
5 80,49 422 99,17 489 
7,5 40,36 315 98,30 750 
10 24,40 254 98,19 1047 
15 16,18 252 97,94 1529 
20 8,04 165 97,85 2076 
25 5,62 149 97,53 2538 
50 2,80 143 75,36 3652 
75 1,94 146 64,05 4868 
100 0,74 74 60,53 6083 
150 0,52 53 56,08 8390 
200 0,34 12 58,75 11750 
Fonte: autora da tese. 

Na Figura 45, é possível visualizar a diferença entre as taxas de 

remoção obtidas pelo BC350 e BC350-A. 

Figura 45 – Eficiência de remoção para o BC350 e o BC350-A em função da 

concentração inicial de urânio. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Considerando compostos de U de baixo enriquecimento (LEU, 235U < 

20 %), o biocarvão ativado (BC350-A) promove uma remoção satisfatória de íons 

UO2
2+ em uma faixa de concentrações iniciais de 1 a 10 mg L-1, pois as 

concentrações de U remanescentes em solução ficam abaixo do limite (< 0,217 

mg L-1) estabelecido na resolução da CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014), conforme 

descrito na seção 10.5.4.  

Na faixa de 15 a 25 mg L-1, uma pequena diluição poderia ser realizada 

para que os valores se ajustem a esse limite. Em termos comparativos, para uma 

solução de U de concentração de 25 mg L-1, antes do tratamento com o BC350-A, 

seriam necessários aproximadamente 125 litros de água para tratar cada litro de 

efluente, pois 25 mg L-1 é cerca de 125 vezes maior do que o limite estabelecido 

de 0,217 mg L-1. Após tratamento com BC350-A, apenas 3 litros de água seriam 

necessários para tratar cada litro de efluente, isto é, 122 litros a menos. 

Alternativamente, a solução remanescente poderia ser submetida a uma etapa de 

adsorção subsequente, mas dependendo da quantidade de efluente a ser tratado, 

a diluição pode ser mais vantajosa como tratamento complementar.  

Quando a concentração inicial é superior a 50 mg L-1, etapas 

subsequentes de adsorção seriam necessárias, após tratamento inicial 

empregando outras técnicas, como a precipitação, por exemplo (Tabela 43).  

Tabela 43 – Concentração final de U após adsorção empregando BC350-A. 

C0 U (mg L-1) Cf U (mg L-1) Limite = 0,217 mg L-1 Técnicas 
1 0,174 < Limite Adsorção 
2,5 0,162 < Limite  Adsorção 
3,5 0,156 < Limite Adsorção 
5 0,041 < Limite Adsorção 
7,5 0,129 < Limite Adsorção 
10 0,193 < Limite Adsorção 
15 0,321 1,5 x Limite Adsorção/Diluição 
20 0,457 2 x Limite Adsorção/Diluição 
25 0,643 3 x Limite Adsorção/Diluição 
50 11,94 55 x Limite Precipitação/Adsorção 
75 27,32 125 x Limite Precipitação/Adsorção 
100 39,67 180 x Limite Precipitação/Adsorção 
150 65,70 300 x Limite Precipitação/Adsorção 
200 82,50 380 x Limite Precipitação/Adsorção 
Fonte: autora da tese. 
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Entretanto, como já mencionado anteriormente, a adsorção é uma 

técnica aplicável para remoção de contaminantes em baixas concentrações. 

Soluções com concentrações elevadas de urânio podem ser inicialmente tratadas 

por outras técnicas convencionais, como a precipitação e, posteriormente, por 

adsorção, de maneira complementar. A diluição, nesse caso, não é uma 

alternativa, considerando que um volume muito alto de água seria necessário (de 

50 a 400 L de água para tratar efluente cuja concentração remanescente de U, 

após a etapa de adsorção, estivesse na faixa entre 10 e 85 mg L-1). 

Em relação à capacidade de adsorção (q), seu aumento é proporcional 

ao aumento da concentração, demonstrando o potencial superior do BC350-A 

como adsorvente sobre o BC350 (Figura 46). 

Figura 46 – Capacidade de adsorção para o BC350 e o BC350-A em função da 

concentração inicial de urânio. 

 

Fonte: autora da tese. 
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ativado, um ensaio foi realizado com o biocarvão ativado, o qual não foi 

submetido à lavagem. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 44. 

Tabela 44 – Efeito da lavagem do BC350-A sob a adsorção de U. 

BC Ci U (mg L-1) Cf U (mg L-1) R (%) q (mg g-1) 
BC350-A(Não-Lavado) 5,559 1,119 77,06 376 
BC350-A(Lavado) 5,559 0,046 99,17 551 
Fonte: autora da tese. 

Observa-se que a lavagem do biocarvão ativado influencia 

significativamente na capacidade de adsorção do mesmo, sendo, assim, 

imprescindível para maximizar a qualidade do adsorvente. 

10.3.10.2 Isotermas de adsorção 
Os resultados dos ensaios de adsorção de U sobre o biocarvão de 

macaúba ativado, BC350-A, empregando concentrações crescentes de U podem 

ser matematicamente representados por isotermas. As isotermas de Langmuir, 

Freundlich, Toth e Redlich-Peterson foram empregadas no estudo do sistema 

U/BC350-A. A Figura 47 apresenta as curvas obtidas, bem como os pontos 

experimentais. 

Figura 47 – Isotermas de adsorção do U sobre o BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Na Tabela 45 encontram-se os respectivos parâmetros obtidos por 

regressão não linear para cada modelo de isoterma.  

Tabela 45 – Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção de U sobre o 

BC350-A. 

Langmuir qmax (mmol g-1) b (L mmol-1) R2 
 107,08 2,12 0,971 

Freundlich k (mmol g-1)(L mmol-1)1/n 1/n R2 
 69,94 0,47 0,968 

Toth qmax (mmol g-1) KT (L mmol-1) aT (L mmol-1) R2 
 69,91 1,47 x 10-14 1,91 0,968 

R-P qmax (mmol g-1) KRP (mol-1) aRP (L mmol-1) R2 
 71,47 1,60 x 10+2 0,52 0,974 
Fonte: autora da tese. 

Os valores dos coeficientes de correlação (R) estão muito próximos 

entre si. Dessa forma, uma estimativa do melhor ajuste ao modelo de isoterma foi 

realizada por meio do cálculo de diferentes equações referentes à estimativa de 

desvio, também denominadas de funções de erro (FOO & HAMEED, 2010), 

conforme mostra a Tabela 46. 

Tabela 46 – Estimativas de Erro. 

Função erro Expressão 

Erro médio relativo 
𝐹𝑅𝐸 =  

100
𝐹

��
(𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒 − 𝑞𝑒𝑒𝑓𝑒)

𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒
� 

Desvio padrão percentual de 
Marquardl 𝑀𝑃𝑆𝐹 = 100�

1
𝐹 − 𝑃

��
(𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒 − 𝑞𝑒𝑒𝑓𝑒)2

𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒
� 

Função híbrida fracionária 
𝐻𝐻𝐻𝑅𝐼𝐹 =  

100
𝐹 − 𝑃

��
(𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒 − 𝑞𝑒𝑒𝑓𝑒)2

𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒
� 

Estimativa de erro da soma 𝑆𝑆𝐸 =  �(𝑞𝑒𝑒𝑓𝑒 − 𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒)2 
Soma dos quadrados dos erros 𝑆𝐹𝐸 =  � |𝑞𝑒𝑒𝑓𝑒 − 𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒| 
Qui-quadrado 

𝑋2 =  �
(𝑞𝑒𝑒𝑚𝑒 − 𝑞𝑒𝑒𝑓𝑒)2

𝑞𝑒𝑒𝑓𝑒
 

Fonte: autora da tese. 
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As estimativas de desvio comparam o qe experimental com o qe 

calculado, empregando as equações da Tabela 46. Os menores valores dessas 

estimativas validam a aplicabilidade da melhor isoterma. Como os modelos 

matemáticos são apenas uma tentativa de descrever a realidade (NCIBI, 2008), 

as estimativas de desvio são aplicáveis para obtenção de um ajuste mais exato.  

Tabela 47 – Resultados dos cálculos dos desvios. 

Modelo R2 ARE SSE MPSD HYBRID SAE X2 
Langmuir 0,972 6,10E+01 1,73E+07 2,70E+03 7,27E+04 1,24E+04 1,76E+05 
Freundlich 0,968 8,91E+01 1,08E+07 2,40E+03 5,78E+04 1,03E+04 7,28E+03 
Toth 0,968 7,47E+01 1,08E+07 2,51E+03 6,32E+04 1,03E+04 7,26E+03 
R-P 0,974 3,99E+01 1,15E+07 2,32E+03 5,39E+04 1,04E+04 1,02E+04 
Fonte: autora da tese. 

O número de parâmetros (P) para os modelos de Langmuir e 

Freundlich é 2 e para os modelos de Toth e Redlich-Peterson (R-P) é 3. O modelo 

mais adequado para descrever satisfatoriamente o fenômeno de adsorção do 

sistema BC350-A/U baseia-se no valor mais alto do coeficiente de correlação de 

Person (R2) e nos valores mais baixos de ARE, SSE, MPSD, HYBRID, SAE e X2. 

Como observado nos resultados apresentados na Tabela 47, os dados 

experimentais se ajustaram melhor ao modelo de Redlich-Peterson. O modelo de 

Redlich-Peterson permite um melhor ajuste dos dados experimentais, sugerindo 

uma heterogeneidade dos sítios de adsorção (OLIVELLI et al., 2013), com 

diferentes afinidades para o urânio, ou a existência de um efeito de cooperação 

(HINZ, 2001), o que aumenta a afinidade entre os íons uranila e os sítios de 

adsorção. Os grupos funcionais de superfície do biocarvão de macaúba podem 

fornecer uma grande quantidade de sítios ligantes.  

Como a equação de Redlich-Peterson é uma isoterma híbrida, que 

incorpora funcionalidades das isotermas de Langmuir e Freundlich (FOO & 

HAMEED, 2010), era esperado que o ajuste dos dados experimentais para essa 

equação fosse melhor do que o obtido com as equações de Langmuir e 

Freundlich. Ou seja, a modelagem revela um mecanismo híbrido de adsorção. 
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O modelo de Redlich-Peterson é comumente utilizado para prever os 

equilíbrios envolvidos na biossorção de metais tóxicos. Em alguns estudos de 

biossorção de metais (Cr, Cd, Pb, Ni), os dados experimentais são muito bem 

descritos pelo modelo (PREETHA & VIRUTHAGIRI, 2007; HO & OFOMAJA, 

2006; HO, 2006; PADMAVATHY, 2008) em diferentes tipos de adsorventes. O 

ponto de inflexão indica a ocorrência de dois mecanismos, adsorção e dessorção. 

Em concentrações baixas, a adsorção é limitada pela presença do ligante  

(SPOSITO, 1984). 

A capacidade de adsorção máxima (qmáx) também é um parâmetro 

importante na avaliação da eficiência de um material adsorvente. O valor de qmáx 

experimental para remoção de U(VI) pelo BC350-A foi de 489 mg g-1 

(2,05 mmol g-1) quando a concentração inicial empregada é de 5 mg L-1 (Tabela 

42). Quando comparado a outros adsorventes orgânicos, inorgânicos e biológicos, 

reportados na literatura (Tabela 48), o BC350-A está entre os adsorventes com 

maiores desempenhos para adsorção de U(VI). 

Tabela 48 – Comparação da capacidade de adsorção, qmax em mmol g-1, do U(VI) 

em diversos adsorventes. 

Adsorvente qmax  qmax  Referências 
 (mol kg-1) (mg g-1)  
Folhas e galhos do álamo 0,008 2 Al-Masri et al., 2010 
Aspergillus niger 0,118 28 Tsuruta, 2002 
Bentonita modificada  0,122 29 Zareh et al., 2013 
Álcool polivinílico com amidoxima 0,176 42 Chi et al., 2013 
Carvão ativado convencional 0,189 45 Morsy & Hussein, 2011 
Alga verde Scenedesmus obliquus 0,315 75 Zhang et al., 1997 
Microesfera de carbono 0,387 92 Zhang et al., 2013e 
Rhizopus arrhizus 0,471 112 Wang et al., 2010 
E. canadensis 0,374 89 Yi et al, 2016 
Biocarvão de agulhas de pinheiro 0,265 63 Zhang et al., 2013d 
Biocarvão de capim-elefante 0,019 4,5 Kumar et al., 2011 
Polímero IPN 1,429 340 Aycik et al., 2007  
Quitosana 1,378 328 Pang et al., 2010 
Poliacrilamidoxima (PAO) 0,311 74 Simsek et al., 2012 
Espuma de poliuretano 5,290 1259 Hussein, 2011 
Pó de madeira 0,420 100 Bagherifam et al., 2010 
Biocarvão de macaúba 2,055 489 Esse estudo 
Fonte: autora da tese. 
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10.4 Dessorção e regeneração do BC350-A saturado 

A eficiência da dessorção do BC350-A saturado foi verificada 

empregando uma solução de HCl a 0,001 – 0,1 mol L-1. Os resultados do ensaio 

de dessorção, na Tabela 49, mostraram que o U(VI) pode ser efetivamente 

dessorvido do adsorvente saturado empregando HCl a 0,05 mol L-1. 

Tabela 49 – Dessorção de U empregando solução de HCl. 

HCl  
(mol L-1) 

C0 
(mg mL-1) 

CUa
5 

(mg mL-1) 
CUd

6 
(mg mL-1) 

Dessorção 
(%) 

0,001 5,023 4,980 1,867 37,49 
0,005 5,023 4,980 2,354 47,27 
0,01 5,023 4,980 3,911 78,54 
0,05 5,023 4,980 4,867 97,93 
0,1 5,023 4,980 4,569 91,75 
Fonte: autora da tese. 

 A dessorção é um processo importante nos estudos de adsorção a fim 

de aumentar o seu potencial econômico, pois possibilita regenerar o adsorvente, 

permitindo o seu reaproveitamento. Além disso, é possível recuperar os íons 

adsorvidos. No caso do urânio, essa recuperação pode permitir sua reintrodução 

na cadeia produtiva do elemento combustível, por exemplo. Para verificar a 

possibilidade de regeneração, o processo de adsorção-dessorção foi repetido 

quatro vezes com o mesmo adsorvente empregando a solução de HCl a 

0,05 mol L-1. Os resultados estão apresentados na Tabela 50. 

Tabela 50 – Ciclos de adsorção-dessorção de U(VI) empregando HCl 0,05 mol L-1 

como agente dessorvedor. 

Ciclo Adsorção  Dessorção (%) R (%) q (mg g-1)  
1 99,14 498  97,73 
2 94,90 477  93,37 
3 93,43 469  89,67 
4 89,35 449  87,14 
Fonte: autora da tese. 

                                            
5 CUa: concentração de U após a adsorção no biocarvão; 
6 CUd: concentração de U após a dessorção. 
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A Tabela 50 mostra que a capacidade de adsorção, a eficiência de 

remoção e a taxa de dessorção no início, eram de 498 mg g-1, 99,14 % e 97,73 %, 

respectivamente, e, após quatro ciclos, caíram para  449 mg g-1, 89,35 % e 

87,14 %. Dessa forma, a solução de HCl a 0,05 mol L-1 foi capaz de efetivamente 

regenerar o adsorvente. 

10.5 Estudo de caso: remoção de U do efluente de UF4 

 Análise do efluente aquoso de UF4 10.5.1

O efluente gerado na etapa da precipitação do UF4 é submetido a um 

tratamento no setor de tratamento de efluentes industriais do CCN (IPEN-

CNEN/SP) em que os íons Sn2+ e F-1 são removidos através da adição sequencial 

de carbonato de sódio (Na2CO3) e óxido de cálcio (CaO), promovendo a 

precipitação dessas espécies como Sn(OH)4  e CaF2. Concomitantemente, o 

U(VI), que está na forma de fluoreto de uranila (UO2F2), é precipitado como 

diuranato de cálcio (DUCA, CaU2O7) e sua concentração diminui de cerca de 75 

mg L-1 para 5,1 mg L-1. 

Como pode ser visto na Tabela 51, esse tratamento prévio resulta em 

uma solução que atende ao padrão de lançamento de efluentes industriais do 

CONAMA (CONAMA, 2011) para o Sn e o F. Entretanto, os padrões de 

lançamento de efluentes da Resolução N° 430/2011 do CONAMA (2011) não 

incluem os valores máximos para a liberação de U, devendo-se observar a 

resolução da CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014), cujo cálculo do limite máximo para a 

mistura de isótopos de U no efluente de UF4 encontra-se demonstrado na seção 

10.5.4. 

Tabela 51 – Concentração das principais espécies no efluente do processo de 

precipitação do UF4 antes e após o tratamento convencional no CCN. 

Elemento Rejeito Rejeito Níveis Órgão 
Regulador (μg mL-1) (Antes) (Depois) máximos 

Sn 50.222 ± 158 < 0,895 4,0 CONAMA 
U 76,275 ± 0,356 5,1 ± 0,6 0,02 CNEN 
F 56.131 ± 137 5,7 ± 0,5 10,0 CONAMA 
Fonte: autora da tese. 
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Observa-se, portanto, uma concentração remanescente de cerca de U 

de 5,1 mg L-1 em solução, demonstrando que técnicas clássicas como a 

precipitação não são totalmente eficientes na remoção de U de rejeitos aquosos. 

Técnicas complementares, tais como a osmose reversa e a troca iônica, poderiam 

ser empregadas para diminuir a quantidade de urânio em solução. Porém, os 

processos que envolvem essas técnicas geralmente são mais caros e geram 

efluentes secundários. Nesse contexto, a adsorção empregando BC350-A 

apresenta-se como uma alternativa complementar para remoção fina do U 

remanescente em solução. 

Também foi realizada uma análise do efluente aquoso de UF4, 

previamente tratado pelo CCN, a fim de se levantar os elementos majoritários que 

poderiam interferir ou competir pela adsorção de U. A técnica de espectrometria 

de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) foi empregada 

e os resultados estão apresentados na Tabela 52. 

Tabela 52 – Análise do efluente UF4 do CCN. 

Elemento  
(μg mL-1) Rejeito 

Na 2.761 ± 0,101 
Mg < 0,05 
B 0,082 ± 0,003 
Zn 0,104 ± 0,003 
Ni < 0,025 
As < 0,01 
Cu < 0,005 
Ba 0,010 ± 0,002 
Cr 0,021 ± 0,002 
Pb < 0,01 
Mn < 0,001 
Se < 0,03 
Fe 0,029 ± 0,003 
Cd < 0,001 
Ag < 0,001 

Fonte: autora da tese. 

Observa-se presença significativa de Na, remanescente do tratamento 

efetuado pelo CCN. Os demais elementos estão em concentração muito baixa e 

não representam um problema. 
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 Ensaio de interferência com Na 10.5.2

Uma solução aquosa contendo U a 5 mg L-1 foi preparada em pH 3 na 

presença de Na em diferentes concentrações (0 – 5 g L-1) para simular o rejeito 

real. Essas soluções foram colocadas em contato com o BC350-A durante 24 

horas para avaliar o efeito da presença dos íons Na sobre a adsorção do U pelo 

BC350-A, considerando-se que a solução “real” contém Na a cerca de 3 g L-1.  

A Figura 48 apresenta as intensidades de emissão normalizadas, 

expressando a razão entre o sinal do analito (U) na matriz de solução salina e a 

intensidade do sinal de U na ausência dessa matriz. Os valores que se 

aproximam de “1” são esperados na ausência de interferência, tanto espectral, 

quanto na adsorção. Valores abaixo de “1” poderiam ser interpretados como 

interferência negativa, o que levaria o sinal a diminuir com o aumento da 

concentração de Na da matriz (falso negativo). Ao contrário, valores acima de “1” 

representam interferência positiva, levando a um aumento do sinal analítico com o 

aumento da concentração de Na (falso positivo). 

Figura 48 – Comportamento da adsorção do U pelo BC350 em presença de Na 

em diferentes concentrações. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Observa-se que altas concentrações de Na em solução provocam uma 

influência quase imperceptível no sinal analítico, quando a linha de emissão 

409,014 nm é empregada. Dessa forma, pode-se dizer que o Na não causa 

efeitos deletérios no sinal de U. Entretanto, esse íon pode causar algum tipo de 

competição devido à sua coexistência em solução. 

 Aplicação do BC350-A no tratamento do rejeito real 10.5.3

A aplicação do BC350-A para remoção de U(VI) no rejeito real (efluente 

aquoso de UF4) foi avaliada por meio da avaliação de três sub-amostragens da 

amostra do efluente de UF4, previamente tratado pelo CCN, contendo uma 

concentração remanescente de U de aproximadamente 5 mg L-1. A Figura 49 

mostra uma foto do tanque que contém o efluente de UF4 bruto, captado da etapa 

de precipitação do UF4, antes do tratamento pelo CCN. 

Figura 49 – Amostra de efluente de UF4 do CCN. 

 

Fonte: CCN-IPEN/CNEN. 

O pH das soluções foi ajustado de aproximadamente 8 para 3, antes de 

colocá-las em contato com o adsorvente. A média desses resultados pode ser 

observada na Tabela 53. 
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Tabela 53 – Concentração de U em amostra de efluente de UF4 tratado com 

BC350-A. 

Amostra Ci (mg L-1) Cf (mg L-1) 
Efluente UF4 5,163±0,147 0,107±0,001 

Fonte: própria autora. 

Após adsorção do efluente real de UF4 com BC350-A, a concentração 

de U remanescente em solução é de 107 µg L-1 (ppb). Como esperado, a 

presença de íons Na+ em altas concentrações influencia no processo de 

adsorção, diminuindo a eficiência de remoção inicialmente alcançada para 

solução aquosa de 99,2 % (41 µg L-1)  para 97,9 %, o que eleva a concentração 

remanescente em solução em 2,6 vezes. Isso ocorre porque a presença de Na 

em solução diminuiu a capacidade de adsorção devido à competição por sítios 

ligantes.  

O tratamento do efluente de UF4 com BC350-A apontou para uma 

potencial empregabilidade do BC350-A na remoção de íons U(VI) de rejeitos 

aquosos na presença de outros íons. De qualquer forma, a monitoração do 

efluente se faz necessária para verificar se a concentração alcançada atende os 

limites regulatório para dispensa na rede de esgoto. 

 Monitoramento e liberação 10.5.4

O rejeito aquoso de U tratado com BC350-A precisa ser monitorado por 

uma equipe da Proteção Radiológica do IPEN antes de ser liberado para 

descarte, de acordo com a resolução da CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014).  

Como a concentração remanescente em solução é muito baixa, pode 

ser impraticável realizar a monitoração. Uma alternativa é calcular a concentração 

da atividade, como segue (CHOPPIN et al., 2001): 

 𝐹 =  𝜆 𝑥 𝐹 Eq. (67) 

Sendo “A” é atividade específica (Bq g-1), “λ” é a constante de 

desintegração e “N” é o número de átomos. 
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A Eq. (67) pode ser escrita da seguinte forma: 

 𝐹 =  𝜆 𝑥 �
𝐻
𝑀
�6,02𝑥1023 Eq. (68) 

Em que “m” é a massa (g) e “M” é a massa molar (g mol-1).  

A constante de desintegração, λ, pode ser calculada da seguinte forma: 

 𝜆 =
𝐻𝑙2
𝑡1/2

 Eq. (69) 

Em que “t1/2” representa o tempo de meia-vida do isótopo. 

O efluente de UF4 do CCN contém uma mistura isotópica de 

aproximadamente 80,25 % de U-238 e 19,75 % de U-235. O U-234 representa 

0,0055 % do urânio natural e, por isso, não será contabilizado nos cálculos. 

O tempo de meia-vida para o isótopo 238 é de aproximadamente 4,5 x 

109 anos, enquanto que para o isótopo 235 é de 7,04 x 108 anos. Assim, a 

constante de desintegração de cada isótopo pode ser calculada (s-1), bem como 

suas respectivas atividades específicas. As características dos isótopos estão 

apresentadas na Tabela 54. 

Tabela 54 – Características dos isótopos 235 e 238 do U. 

Característica U-235 U-238 
t1/2 7,04 x 108 anos 4,5 x 109 anos 
A 80,011 kBq g-1 12,445 kBq g-1 
Abundância 19,75 % 80,25 % 

Fonte: autora da tese. 

Considerando-se que a amostra contivesse apenas o U-238 e que o 

nível de dispensa do U-238 é de 5,6 kBq m-3, o cálculo seria realizado da seguinte 

forma: se, 12,445 kBq está para 1 g, então 5,6 kBq m-3 está para ”x”. Portanto, “x” 

= 0,45 g m-3. Como 1 m3 corresponde a 1000 L, x = 0,45 mg L-1 (450 ppb). Isso 
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significa que se o rejeito líquido contivesse apenas o isótopo 238, o limite de 

concentração para a sua dispensa seria de 450 ppb (partes por bilhão). 

Da mesma forma, considerando-se apenas o U-235, cujo nível de 

dispensa também é 5,6 kBq m-3, teríamos: se 80,011 kBq está para 1 g, então 5,6 

kBq m-3 está para “x”. Portanto, x” = 0,07 g m-3. Como 1 m3 corresponde a 1000 L, 

x = 0,07 mg L-1 (70 ppb). Isso significa que se o rejeito líquido fosse composto 

apenas pelo isótopo 235, o limite de concentração para a sua dispensa seria de 

70 ppb. 

Porém, a Norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014) também estabelece 

que se a identidade e a concentração de cada radionuclídeos na mistura forem 

conhecidas, os valores limites devem ser deduzidos do seguinte modo: deve-se 

determinar, para cada radionuclídeos na mistura, a razão entre a quantidade 

presente na mistura e o limite estabelecido na Tabela II.1 do Anexo II da Norma 

(Tabela 5) para o mesmo radionuclídeo. A soma das razões para todos os 

radionuclídeos na mistura não deve ser superior a “1” (ou seja, a unidade). 

Como os radionuclídeos U-235 e U-238 estão presentes no efluente de 

UF4 do CCN, é possível calcular as concentrações limites de cada radioisótopo 

(CU-23X) através das suas respectivas concentrações máximas permissíveis 

(CMPU-23X), pois a soma das razões deve ser limitada de modo a satisfazer a Eq. 

(70): 

 𝐶𝑈−235
𝐶𝑀𝑃𝑈−235

+
𝐶𝑈−238

𝐶𝑀𝑃𝑈−238
≤ 1 Eq. (70) 

Como as concentrações máximas permissíveis já foram calculadas, a 

equação pode ser resolvida considerando-se que 𝐶𝑈−235
70

+ 𝐶𝑈−238
450

≤ 1 . Sabe-se 

que: CU-238 = 4,063 x CU-235, portanto: 𝐶𝑈−235
70

+ 4,063 𝐶𝑈−235
450

≤ 1 . Resolvendo-se a 

equação, temos: CU-235 ≤ 42,89 ppb. 
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Assim, como CU-238 = 4,063 x CU-235, CU-238 ≤ 174,26 ppb. Ou seja, a 

concentração máxima de U total no efluente de UF4 não poderá ultrapassar: 

𝐶𝑈𝑇 ≤  𝐶𝑈−238 +  𝐶𝑈−235, ou seja: CUT ≤ 217,15 ppb. 

Como visto, o tratamento do rejeito empregando o biocarvão ativado, 

BC350-A, alcançou o objetivo, ficando abaixo desse limite máximo de 217 µg L-1. 

A Tabela 55 resume as concentrações iniciais e os resultados obtidos. 

Tabela 55 – Concentrações de U no tratamento do efluente de UF4. 

Rejeito Concentração (mg L-1) 
Rejeito UF4 inicial 76,3 
Rejeito UF4 após tratamento preliminar pelo CCN 5,1 
Rejeito UF4 após tratamento com BC350-A 0,107 
Limite máximo permissível (CNEN-NN-8.01) 0,217 
Fonte: autora da tese. 

Observa-se que a adsorção empregando BC350-A é efetiva e atende 

aos requisitos da Norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 2014). Considerando-se que um 

volume médio de 400 L de efluente de UF4 é produzido anualmente no IPEN, o 

emprego do BC350-A como adsorvente na remoção de U desse efluente 

representa uma importante alternativa para o tratamento de rejeitos aquosos 

contendo U, visto que, para tratar cada litro de efluente, um volume de cerca de 

25 L de água seria necessário, anualmente, seriam gastos, em média, 10000 

litros de água para o tratamento do efluente de UF4. Além disso, em se tratando 

de um rejeito radioativo, não seria a melhor conduta simplesmente realizar a 

diluição, pois, o elemento-problema não estaria sendo separado da matriz e o 

efluente descartado na rede de esgoto, poderia ter seus níveis alterados ao longo 

do tempo (evaporação, concentração, etc). 

A dispensa do rejeito sólido, consistindo do sistema adsorvente-

adsorbato (BC350-A/U) também é regida pela Norma CNEN-NN-8.01 (CNEN, 

2014) e leva em conta o limite de concentração de atividade para dispensa de 

materiais sólidos (kBq kg-1). O nível de dispensa para o U enriquecido até 20 % é 

de 1 x 100 kBq kg-1 e a atividade específica do U enriquecido a 19,75 % é 

25,789 kBq g-1 (19,75 % de 80,011 kBq g-1 e 80,25 % de 12,445 kBq g-1). 
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Portanto, a concentração máxima permitida para a dispensa de rejeito sólido 

contendo U enriquecido a 20 % pode ser calculado como segue: se 25,789 kBq 

está para 1 g, então 1 x 100 kBq kg-1 está para “x”. Portanto, “x” = 0,039 g kg-1. 

Isso significa que, sendo o rejeito sólido composto pelo adsorvente associado ao 

U com 20 % de enriquecimento, o limite de concentração para a sua dispensa 

seria de aproximadamente 0,04 g a cada quilograma de rejeito. 

Considerando a concentração inicial de 5,1 mg L-1 e uma concentração 

remanescente no efluente líquido de 0,107 mg L-1, 4,993 mg L-1 é a concentração 

adsorvida no biocarvão. Como o experimento foi realizado em 10 mL de solução, 

pode-se considerar uma quantidade adsorvida de 0,049 mg a cada 100 mg de 

biocarvão (dose do adsorvente) ou 490 mg a cada 1 kg de biocarvão. Essa 

quantidade (0,49 g kg-1) excede em mais de 12 vezes o limite de dispensa (0,04 g 

de U para cada kg de rejeito).  

Dessa forma, a inertização desse rejeito por meio de sua imobilização 

em matriz, como visto na seção 5.1, se faz necessária para o armazenamento a 

longo prazo. No IPEN, o monitoramento e o armazenamento dos rejeitos sólidos, 

adequadamente imobilizados, empregando a Norma CNEN-NN-6.09 (CNEN, 

2002), é de responsabilidade da Gerência de Rejeitos Radioativos (GRR). 

 Estimativa dos gastos energéticos 10.5.5

É possível estimar a quantidade de adsorvente necessário para o 

tratamento do efluente de UF4. São necessários 100 mg de biocarvão para tratar 

10 mL de efluente, portanto, para cada litro de efluente de UF4, uma quantidade 

de 10 g de biocarvão seriam necessárias. Considerando-se que o volume médio a 

ser tratado anualmente é de 400 litros, uma quantidade de 4 kg de biocarvão 

teriam de ser produzidas para atender à essa demanda.  

Experimentalmente, em escala laboratorial, é possível obter cerca de 

10 g de biocarvão ativado por pirólise, seriam necessárias 400 pirólises para 

fornecer a quantidade adequada de material.  
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Aplicando-se a equação que fornece a potência nos dispositivos 

elétricos (Eq. (71)), é possível calcular o consumo por queima. 

 𝑃 = 𝑈. 𝐻 Eq. (71) 

O forno de pirólise da Lindberg opera a uma tensão (U) de 240 V e 

corrente elétrica (i) de intensidade de 23 A. Dessa forma, P = 5,5 kW.  

Para  a produção do BC350-A, o forno de pirólise opera por 

aproximadamente 6h (70 minutos para atingir 350 °C, 60 minutos de tempo de 

permanência a 350 °C, 100 minutos para atingir 850 °C e mais 120 minutos de 

ativação com CO2). 

 
𝐶𝐻𝑙𝐻𝐻𝐻𝐻 =

(𝑃𝐻𝑡ê𝑙𝐻𝐻𝑉 (𝑊) 𝑥 𝐻𝐻𝑎𝑉𝐻 𝑝𝐻𝑎 𝑉𝐻𝑉 𝑥 𝐹° 𝑉𝐻 𝑉𝐻𝑉𝐻)
1000

 
Eq. (72) 

Sabe-se que 400 pirólises são necessárias para obter a quantidade 

necessária de biocarvão a cada ano para o tratamento do efluente proveniente da 

etapa de precipitação de UF4 do ciclo do combustível nuclear, perfazendo um 

total de 2400 horas de pirólise e 400 dias. Assim, o forno de pirólise opera com 

5520 W, 6 horas por dia por um período de 400 dias. Portanto, o consumo 

calculado será de 13248 kWh. 

Cada kWh tem um custo de aproximadamente 0,420 Reais em São 

Paulo, perfazendo um gasto total de R$ 5.564,16 de energia anualmente para a 

produção de biocarvão para o tratamento de U de rejeitos aquosos.  

Um forno de pirólise que permita o processamento em maior escala do 

material certamente irá reduzir o custo de produção, pois a mesma quantidade de 

biocarvão poderá ser obtida em um período de tempo menor. 
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10.6 Caracterização do biocarvão de macaúba 

 Condutividade 10.6.1

Os valores de condutividade dos biocarvões de macaúba, BC350, não 

ativado e ativado, estão apresentados na Tabela 56.  

Tabela 56 – Condutividade do BC350 e do BC350-A a 25,1 °C. 

BC Condutividade inicial (µS cm-1) Condutividade final (µS cm-1) 
BC350 1,5 231 
BC350-A 1,5 233 
Fonte: autora da tese. 

Observa-se que a ativação do biocarvão não teve efeitos significativos 

sobre a condutividade do mesmo.   

 Massa específica 10.6.2

Na Tabela 57, são apresentados os valores médios da massa 

específica do biocarvão de macaúba em função da temperatura de carbonização. 

Tabela 57 – Valores médios da massa específica do carvão vegetal em função da 

temperatura de carbonização. 

Temperatura de carbonização (°C) Densidade (g cm-3) 
250 1,57 ± 0,028 
350 1,56 ± 0,002 
450 1,57 ± 0,011 
550 1,75 ± 0,014 
650 1,93 ± 0,034 
750 2,06 ± 0,011 
350-A 1,98 ± 0,007 
Fonte: autora da tese. 

Não houve diferença significativa entre as densidades dos carvões 

produzidos a 250 °C, 350 °C e 450 °C. O aumento na massa específica do 

biocarvão quando a temperatura varia de 550 °C a 750 °C se deve à maior 

exposição do endocarpo a elevadas temperaturas e maior taxa de aquecimento, 

provocando, assim, alterações na estrutura do carvão pela eliminação de 
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compostos voláteis. O biocarvão ativado, BC350-A, apresenta massa específica 

comparável à do BC750, indicando uma estabilização desse parâmetro a 

temperaturas mais altas, pois a matéria volátil já foi eliminada e o material resulta 

de rearranjos em sua estrutura carbonácea, sem alteração da massa específica. 

A densidade aparente também foi determinada. Para o BC350, a 

densidade aparente foi de 0,824 g cm-3  e para o BC350-A foi de 0,738 g cm-3. 

 Análise granulométrica 10.6.3

A análise de tamanho de partícula foi realizada para uma amostra do 

biocarvão ativado, BC350-A. A faixa de tamanho considerada foi de 0,020 a 2000 

µm. 

A Figura 50 apresenta a distribuição granulométrica da amostra, a qual 

passou pelo mesmo procedimento de moagem a que são submetidas todas as 

demais amostras de biocarvão após a pirólise, como descrito na seção 9.4.3, 

porém sem separação granulométrica. Ou seja, as amostras consideradas foram 

do “Mix”, uma vez que já foi evidenciado que a mistura tem pouca influência nos 

resultados otimizados dos testes de adsorção para tamanho de partícula. 

Figura 50 – Distribuição granulométrica do BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

Observa-se predominância de partículas de tamanho na faixa de 500 a 

1000 µm. 



  

225 
 

 Análise elementar 10.6.4

A Tabela 58 apresenta os resultados da análise elementar dos 

biocarvões de macaúba obtidos em diferentes temperaturas pirolíticas. 

Tabela 58 – Análise elementar do biocarvão de macaúba obtido em diferentes 

temperaturas de pirólise e do biocarvão ativado. 

BC C (%) H (%) O (%) N (%) S (%) H/C O/C (O+N)/C 
BC250 52,4 2,85 44,6 0,75 0,26 0,054 0,851 0,865 
BC350 57,5 2,18 28,1 0,59 0,25 0,038 0,489 0,499 
BC450 62,4 2,14 23,2 0,57 0,24 0,034 0,372 0,381 
BC550 69,5 2,13 22,4 0,53 0,24 0,031 0,322 0,330 
BC650 70,8 1,69 17,8 0,51 0,23 0,024 0,251 0,259 
BC750 75,1 1,56 16,5 0,41 0,23 0,021 0,220 0,225 
Fonte: autora da tese. 

As razões elementares H/C e O/C podem ser empregadas na 

interpretação de dados a fim de se prever a estrutura química dos biocarvões. A 

razão H/C é frequentemente usada para representar a aromaticidade, enquanto a 

razão O/C pode ser usada para prever a estabilidade do biocarvão (SPOKAS et 

al., 2010). Ambas as frações, H/C e O/C, tipicamente diminuem com o aumento 

da temperatura de pirólise, dando origem a biocarvões mais estáveis com menos 

grupos funcionais oxigenados (MUKOME et al., 2013).  

Juntas, essas frações podem ser empregadas para comparar os 

biocarvões obtidos em diferentes temperaturas através de um gráfico de H/C em 

função de O/C, denominado gráfico ou diagrama de van Krevelen, representado 

pela Figura 51.  

As razões H/C e O/C diminuem de forma constante conforme a 

temperatura aumenta, refletindo a perda de compostos facilmente degradáveis, 

tais como os compostos voláteis. Similarmente, uma razão O/C menor a 

temperaturas mais altas indica um arranjo estrutural dos anéis aromáticos 

(SPOKAS et al., 2010), os quais formam estruturas cristalinas grafíticas muito 

estáveis (WU et al, 2012; DONG et al., 2013). 
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Figura 51 – Gráfico de van Krevelen das frações elementares para o biocarvão 

derivado do endocarpo de macaúba a várias temperaturas de carbonização. 

 

Fonte: autora da tese. 

Conforme a temperatura de carbonização aumenta, ocorre o aumento 

do teor de carbono e a diminuição dos teores de oxigênio e hidrogênio, resultando 

na diminuição das frações molares de H/C, O/C e (O + N)/C. A fração H/C pode 

ser usada para descrever o grau de carbonização, pois o H está associado 

principalmente à matéria orgânica da biomassa. Essa relação está apresentada 

na Figura 52, evidenciando um maior grau de carbonização em temperaturas 

mais elevadas. 

Da mesma forma, a diminuição da fração O/C indica que a superfície 

do carvão é mais aromática e menos hidrofílica. Isso se deve à perda de grupos 

funcionais polares a temperaturas elevadas. A diminuição da fração (O + N)/C 

também reflete a diminuição de grupos polares com o aumento da temperatura 

pirolítica. A relação entre as frações O/C e (O + N)/C com a temperatura de 

pirólise está apresentada na Figura 53. 
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Figura 52 – Razão H/C obtida para os biocarvões produzidos nas respectivas 

temperaturas de pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 

Figura 53 – Relação entre as razões O/C e (O+N)/C com a temperatura de 

pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 

A correlação decrescente, quase linear, entre a razão H/C e o teor de 

carbono fixo indica que o carbono fixo tem um teor muito baixo de H (Figura 54). 

Além disso, a matéria volátil liberada durante a pirólise é composta por compostos 

com altas frações H/C do que o biocarvão remanescente. Assim, a 

desvolatilização remove a maior parte do H da biomassa à medida que ocorre a 

reação de conversão pirolítica. 
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Figura 54 – Relação da razão H/C com o teor de carbono fixo (CF). 

 

Fonte: autora da tese. 

Para efeitos comparativos, a Tabela 59 apresenta a composição 

elementar de outras biomassas. 

Tabela 59 – Composição elementar de diferentes tipos de biomassa. 

Tipo de Biomassa Composição elementar (%) 
C H O N S Referência 

Eucalipto 49,00 
50,74 
50,1 
48,6 

4,87 
5,86 
6,0 

6,16 

43,79 
43,24 
44,0 
44,9 

0,30 
0,17 
0,10 
0,28 

0,01 
- 
- 
- 

LORA, 1997 
MACÊDO, 2012 

OASMAA et al., 2010 
GUERRERO et al., 2005 

Bambu 49,56 
46,8 

6,06 
6,38 

44,02 
46,59 

0,36 
0,25 

- 
- 

MACÊDO, 2012 
ROUSSET et al., 2011 

Pinho 49,29 4,99 44,36 0,06 0,03 LORA, 1997 
Casca de arroz 40,96 

47,30 
39,1 
44,0 

4,30 
6,08 
5,8 
6,5 

34,86 
45,70 
54,7 
43,9 

0,40 
0,92 
0,30 
0,24 

0,02 
- 
- 
- 

LORA, 1997 
MACÊDO, 2012 

RAMOS et al., 2011 
WANG et al., 2012 

Bagaço de cana 44,80 
48,11 
45,3 
46,7 

4,35 
5,87 
6,8 
5,9 

39,55 
45,54 
47,1 
46,5 

0,38 
0,48 
0,50 
0,87 

0,01 
- 
- 
- 

LORA, 1997 
MACÊDO, 2012 

RAMOS et al., 2011 
SEYE et al., 2003 

Casca de coco 48,23 4,23 33,19 2,98 0,12 LORA, 1997 
Capim elefante 49,17 

40,9 
46,5 

6,11 
5,6 
6,4 

43,63 
47,1 
46,5 

1,09 
0,50 
0,87 

- 
- 
- 

MACÊDO, 2012 
SEYE et al., 2003 

HUANG et al., 2012 
Sabugo de milho 46,58 4,87 44,46 0,47 0,01 LORA, 1997 
Ramas de algodão 47,05 4,35 40,97 0,65 0,21 LORA, 1997 
Pinhão-manso 50,78 6,46 41,25 1,51 - MACÊDO, 2012 
Fonte: autora da tese. 
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 Composição química (FRX) 10.6.5

Os resultados da composição química do biocarvão de macaúba, 

BC350, estão apresentados na Tabela 60. 

Tabela 60 – Composição química do biocarvão de macaúba, BC350. 

Composto Teor (%) 
Na2O 0,45 
MgO 0,04 
Al2O3 0,05 
SiO2 0,96 
P2O5 0,04 
SO3 0,10 
Cl 0,17 
K2O 0,51 
CaO 0,08 
TiO2 nd 
Cr2O3 0,01 
MnO nd 
Fe2O3 0,04 
NiO <0,01 
CuO <0,01 
ZnO 0,02 
SrO nd 
PF7 97,5 

 Fonte: autora da tese. 

Os resultados mostraram que os componentes majoritários no BC350 

são, em ordem de magnitude, Si, K, e Na, perfazendo 78 % da composição 

química das cinzas. Os teores de S, Cl e Ca respondem por 14 % da composição 

total das cinzas, enquanto os demais elementos (Mg, Al, P, Cr, Fe e Zn) 

correspondem aos restantes 8 %. Os elementos Ni e Cu não puderam ser 

quantificados, enquanto que os elementos Ti, Mn e Sr não foram detectados. 

Esses resultados podem ser visualizados na Figura 55.  

 

 

                                            
7 PF = perda ao fogo. 
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Figura 55 – Teores percentuais elementares das cinzas do BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Na literatura, as cinzas de alguns biocarvões, como os de palha de 

milho e de capim-elefante (“switchgrass”) contêm, predominantemente, sílica, 

enquanto as cinzas do biocarvão derivado de madeiras folhosas (“hardwood”), na 

maioria das vezes, contêm metais alcalinos em proporções consideráveis, como é 

o caso das cinzas do biocarvão de macaúba (BOATENG, 2007; BREWER et al., 

2009). 

 Química de superfície 10.6.6

10.6.6.1 pH 

A Tabela 61 apresenta os resultados para o ensaio de pH dos BC350 e 

BC350-A.  

Tabela 61 – Valores de pH do BC350 e BC350-A. 

BC pHi pHf 
BC350 6,49 7,26 
BC350-A 6,47 7,17 

Fonte: autora da tese. 
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Observa-se que a variação do valor de pH após contato de 24 horas 

com ambos adsorventes foi praticamente o mesmo. A solução ficou com um pH 

em torno de 7, neutro, quando submetida ao contato com o BC350 e o BC350-A. 

10.6.6.2 Ponto de Carga Zero (PHPCZ) 
O PCZ foi determinado no BC350-A a fim de verificar a carga 

superficial do carvão de macaúba ativado na água. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 62. 

Tabela 62 – Valores do pH inicial e final para o BC350-A. 

pH nominal pHi pHf 
2 2,37 2,24 
3 3,31 5,68 
4 4,35 7,51 
5 5,36 7,76 
6 6,38 8,14 
7 7,23 8,08 
8 7,95 7,91 
9 8,92 8,21 

10 9,99 9,60 
11 11,13 9,78 
12 11,94 10,42 
13 13,12 11,39 

Fonte: autora da tese. 

De acordo com a Figura 56, o pHPCZ pode ser observado em dois 

pontos de interseção, correspondendo ao PCZ do BC350-A. O primeiro PCZ foi 

encontrado em um pH de 2,2 e o segundo em 8. 

Quando o pH da solução é menor do que o pH do ponto de carga zero 

(pH < pHPCZ), a superfície do carvão apresenta cargas positivas devido à 

protonação da superfície hidratada do biocarvão. Dessa forma, uma forte repulsão 

eletrostática acontece entre a superfície positivamente carregada do carvão e os 

íons catiônicos de U(VI), o que poderia explicar a baixa capacidade adsortiva a 

um pH de 2, como mostrado na Figura 31. Além disso, a abundância de íons H+ 

nessa solução pode competir com o UO2
2+ por sítios de adsorção no biocarvão.  



  

232 
 

Figura 56 – Valores da diferença entre o pH inicial e final em função do pH inicial 

para o BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

Por outro lado, o biocarvão tornou-se negativamente carregado devido 

à desprotonação da superfície hidratada do adsorvente quando pH > pHPCZ. A 

capacidade de atração eletrostática aumentou com o aumento do pH, indicando 

uma correlação positiva entre o adsorbato e o adsorvente. Por isso, quando o pH 

da solução de U é 3, obtém-se a maior adsorção de U. 

Em pH 8, ocorre outro ponto de carga zero. Nota-se, no gráfico da 

Figura 56, que uma inflexão ocorre em pH 4,35. Nesse ponto, a superfície volta a 

apresentar cargas positivas. Soluções com um pH > 4,35 < pHPCZ apresentaram 

baixa adsorção. É por isso que na faixa de pH de 4 a 7, a capacidade de 

adsorção diminui (Figura 31). Além disso, as espécies hidrolisadas do urânio 

também contribuem para a redução de sua afinidade com a superfície. 

Nota-se também que o ponto máximo ocorre em um pH de 

aproximadamente 4,5. Isso mostra que a adsorção química prevalece à troca 

iônica, ou esse ponto seria coincidente com o pH no qual se observou uma maior 

capacidade de adsorção, apresentado na Figura 31. Por isso, no tratamento do 

efluente de UF4, que contém níveis elevados de sódio em solução, a remoção de 
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U(VI) é satisfatória. Se a adsorção tivesse um caráter iônico, os íons Na+ seriam 

preferencialmente adsorvidos. 

 Capacidade de Troca Catiônica (CTC) 10.6.7

A CTC representa a carga superficial negativa dos biocarvões. Na 

Tabela 63 são apresentados os resultados do CTC obtidos para os biocarvões 

produzidos em diferentes temperaturas. As frações que apresentaram valores 

mais altos de CTC possuem um potencial de troca catiônica maior e, portanto, 

uma maior capacidade de adsorção de cátions. 

Tabela 63 – Capacidade de troca catiônica (CTC) dos biocarvões obtidos em 

diferentes temperaturas. 

BC T(°C) Conc. Na+ (mg L-1) M (g) q (mg g-1) CTC (meq g-1) 
BC250 250 277,33 0,540 25,68 1,116 
BC350 350 256,47 0,532 24,10 1,048 
BC450 450 232,47 0,545 21,33 0,927 
BC550 550 211,39 0,538 19,65 0,854 
BC650 650 207,64 0,531 19,55 0,850 
BC750 750 210,98 0,529 19,94 0,867 
BC350-A 850 310,56 0,558 27,83 1,210 
Fonte: autora da tese. 

Os resultados mostram que os valores de CTC diminuem com o 

aumento da temperatura pirolítica. Isso é uma evidência da influência da 

temperatura de pirólise sobre a carga de superfície no carvão. A CTC volta a 

aumentar em 850 °C, quando o biocarvão é fisicamente ativado com CO2 (BC350-

A), indicando que a ativação também desempenha um papel importante na carga 

de superfície. Esse comportamento pode ser visualizado na Figura 57. 

Segundo BOURLINHOS et al. (2013), a presença de grupos hidroxila 

ativos na superfície do carvão contribuem para o aumento da CTC. Como visto, 

os biocarvões obtidos em temperaturas menores (250 e 350 °C) apresentam uma 

maior fração O/C, indicando a presença de mais grupos funcionais oxigenados, 

como hidroxilas, carboxilas e carbonilas. Esses grupos contribuem para o 

aumento do CTC, favorecendo o processo de adsorção por quimissorção. Por 

isso os carvões obtidos em temperaturas inferiores apresentam valores maiores 
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de CTC. Inversamente, valores mais baixos de CTC são observados em 

temperaturas mais altas devido à aromatização e à degradação dos grupos 

funcionais. 

Figura 57 – Variação da CTC do biocarvão de macaúba em função da 

temperatura de pirólise. 

 

Fonte: autora da tese. 

Entretanto, a CTC volta a aumentar quando o material é submetido à 

ativação física. Isso ocorre porque a área superficial elevada também favorece 

essa troca. Geralmente, quando o biocarvão é ativado, sua área superficial é 

maior devido à formação de poros. 

Dessa forma, a CTC para o BC ativado é superior à CTC do BC não 

ativado. Além disso, o BC ativado, obtido a temperatura de 850 °C, tem um maior 

grau de aromaticidade, indicando que a adsorção se dá através de forças físicas, 

uma vez que a disponibilidade de sítios ligantes é escassa. De fato, a adsorção 

de cátions metálicos por biocarvões produzidos em temperaturas elevadas ocorre 

através de interações eletrostáticas (van der Waals), em que não há transferência 

ou compartilhamento de elétrons, em um processo denominado de fisissorção 

eletrostática (GOMEZ-EYLES, et al., 2013). 
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 Grupos funcionais de superfície 10.6.8

 
10.6.8.1 FT-IR  

A técnica de espectroscopia de radiação no infravermelho por 

transformada de Fourier (FT-IR) foi aplicada às frações de carvão de macaúba 

obtidas em diferentes temperaturas de pirólise, fornecendo informações sobre as 

suas estruturas e como a temperatura influencia na mesma.  

Os espectros no infravermelho, modo UATR, do endocarpo de 

macaúba e do biocarvão de macaúba obtido a 350 °C estão apresentados na 

Figura 58. 

Figura 58 – Espectros FT-IR / UATR do endocarpo (A) e do BC350 (B). 

 

Fonte: autora da tese. 
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As atribuições das principais bandas encontradas nos espectros de 

infravermelho das amostras avaliadas e as bandas fornecidas pela literatura 

encontram-se na Tabela 64. 

A banda na região de 3600-3300 cm-1, atribuída à presença de –OH é 

menor para o BC350, enquanto a banda observada na região de 1650-1520 cm-1, 

atribuída ao estiramento C═C de estruturas aromáticas, aumentou para o mesmo. 

Esse fenômeno é consistente com o processo de pirólise, o qual promove a 

aromatização da superfície do carvão pela perda de grupos polares. 

Tabela 64 – Atribuições das principais bandas observadas nos espectros de 

infravermelho dos biocarvões. 

Banda (cm-1) Atribuições Estruturas 

3600-3300 Estiramento –OH 
e H2O Hidroxilas e ácidos carboxílicos  

3000-2805 Estiramento C–H Alifáticos, olefinas e hidrocarbonetos 
aromáticos 

1734, 1740 Estiramento C═O Carbonilas 
1650-1520 Estiramento C═C Estruturas aromáticas 

1450 Deformação 
angular C–H Estruturas alifáticas 

1480-1300 
Deformação 
angular C–H e O–
H 

Estruturas alifáticas, hidroxilas, ácidos 
carboxílicos, olefinas e metilas 

1300-1000 Estiramento C–O Éteres com grupos insaturados, hidroxilas 
terciárias, secundárias e primárias 

900-700 
Deformação 
angular fora do 
plano C–H 

Estruturas aromáticas 

Fonte: adaptado de CHEN et al., 2012a; UCHIMIYA et al., 2013. 

Observa-se também que a banda na região de 3000-2805 cm-1, que 

está associada ao estiramento C–H de grupos alifáticos e hidrocarbonetos 

aromáticos, desaparece após o processo de pirólise, sugerindo a degradação da 

estrutura da hemicelulose, como visto na Tabela 18. A região entre 1480 e 1300 

cm-1, a qual pode ser atribuída à deformação angular C–H e O–H, também 

desaparece após a pirólise, indicando degradação parcial da lignina. 
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A banda entre 1300 e 1000 cm-1 está relacionada ao estiramento C–O 

de ésteres com grupos insaturados, hidroxila terciária, secundária e primária. 

Essas bandas se fundem no espectro do BC350, indicando degradação da 

hemicelulose, celulose e lignina. A banda em 1734 cm-1 é relativa ao estiramento 

C═O de carbonilas e desaparece após a pirólise. As bandas entre 900 e 700 cm-1 

podem ser atribuídas à vibração da ligação C–H em estruturas aromáticas 

(DURÁN-VALLE, 2012). 

A Figura 59 apresenta uma sobreposição dos espectros de 

transmissão no infravermelho do carvão de macaúba ativado a diferentes 

temperaturas de carbonização (250ºC - 750ºC).  

Figura 59 – Sobreposição dos espectros FT-IR / UATR do carvão de macaúba 

ativado obtido em diferentes temperaturas de pirólise: 250 °C (A), 350 °C (B), 

450 °C (C), 550 °C (D), 650 °C (E), 750 °C (F). 

 

Fonte: autora da tese. 
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Os resultados obtidos mostraram que a temperatura de pirólise teve 

uma influência considerável sobre os grupos funcionais de superfície do carvão 

de macaúba. Com o aumento da temperatura de pirólise, observa-se uma 

diminuição de vários grupos funcionais estruturais, tais como: −OH, com 

vibrações de deformação axial ou estiramento em 3400 cm-1, −CH2 e −CH3 de 

cadeia alifática com estiramento em 2940 cm-1, demonstrando que a celulose não 

está completamente degradada em temperaturas mais baixas, −CO aromático e 

−OH fenólico com estiramento em 1270 cm-1. Isso se deve ao aumento da reação 

de pirólise dos diferentes constituintes do endocarpo de macaúba (CHEN et al., 

2012a). 

O pico largo assimétrico em 1744 cm-1 pode ser atribuído ao 

estiramento C=O. Esse pico compreende uma variedade de grupos funcionais 

contendo C=O, incluindo cetonas, ésteres de ácidos carboxílicos, lactonas e 

anidridos. O pico em 1600 cm-1 pode ser designado ao estiramento C=C derivado 

de anéis aromáticos da lignina, bem como a material recém-aromatizado e 

carbonizado resultante da desidratação e ciclização de anel de carboidratos 

durante a pirólise [PILON & LAVOIE, 2011]. Esse pico também pode ser atribuído 

a grupos C=O de cetonas e quinonas conjugadas. Ambos picos, em 1744 e 1600 

cm-1 inicialmente aumentaram e depois diminuíram com o aumento da 

temperatura. Esse comportamento é coerente com a literatura (UCHIMIYA et al., 

2013). 

Picos esperados de estiramentos resultantes de ligações simples e 

outras bandas de deformação na região de 1500 a 650 cm-1 também podem ser 

observados. Como esses são numerosos e estão sobrepostos, é difícil atribuir 

uma interpretação a cada um deles nos espectros. 

Esses espectros estão em concordância com as mudanças na 

composição elementar e com o processo de decomposição de biomassa bruta por 

termogravimetria, indicando que um amento da temperatura pirolítica provoca a 

diminuição da acidez e da polaridade na superfície do biocarvão produzido, ao 

mesmo tempo em que aumenta a aromaticidade da mesma (AHMAD et al., 2012, 

2013a;. KIM et al., 2013;. UCHIMIYA et al., 2013). 
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O espectro de infravermelho fornece informações que permitem 

confirmar as estruturas secundárias características de certos tipos de compostos 

e diferentes modos vibracionais das ligações de seus componentes. Essa técnica 

foi aplicada ao carvão BC350 antes e depois da saturação com urânio. 

A Figura 60 apresenta uma sobreposição dos espectros de 

transmissão no infravermelho empregando o modo de reflectância total atenuada 

universal (UATR) do carvão de macaúba em duas condições diferentes: in natura 

(BC350) e saturado com U (BC350+U) após o ensaio de adsorção.  

Figura 60 – Comparação entre os espectros vibracionais FT-IR / UATR do 

biocarvão de macaúba sem urânio (A) com o biocarvão de macaúba saturado 

com urânio (B). 

 

Fonte: autora da tese. 
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As diferenças nos estiramentos podem ser atribuídas às mudanças nos 

modos vibracionais decorrentes da associação dos íons uranilo após os ensaios 

de adsorção. Essas diferenças são muito sutis – quase imperceptíveis – no 

espectro UATR devido à concentração de urânio empregada nos ensaios, sendo 

apenas detectadas quando o modo de reflectância difusa (DRIFT) é empregado. 

Esse modo foi desenvolvido especialmente para obter espectros IV de amostras 

sólidas que dispersam a radiação incidente.  

A Figura 61 apresenta os espectros obtidos empregando o modo 

DRIFT. 

Figura 61 – Comparação dos espectros  de FT-IR / DRIFT das amostras de 

BC350 (A) e BC350 c/U (B). 

 

Fonte: autora da tese. 
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Depois da adsorção do U(VI), os picos em 3400, 1608, 1442 e 841 cm-1 

foram deslocados para 3478, 1627, 1456 e 861 cm-1, respectivamente. Esse 

deslocamento para menor energia no espectro do carvão saturado com urânio, 

denominado de “redshift”, ocorre porque o urânio “pesa” na vibração do grupo 

químico, deslocando-o para uma menor energia. 

Esse resultado indica que os grupos –OH, –NH2, C═C e C–O podem 

se ligar aos cátions uranila (UO2
2+). Na realidade, o átomo de O 

(1s22s22px
22py

12pz
1) na hidroxila e o átomo de N (1s22s22px

12py
12pz

1) na amida, 

ambos, adotam uma hibridização do tipo sp3 para formar quatro orbitais sp3, os 

quais podem ser usados para promover ligações com átomos de H. Além disso, 

um orbital remanescente sp3 pode ser ocupado por um par solitário de elétrons 

para cada átomo de N e dois orbitais sp3 remanescentes podem ser ocupados por 

dois pares solitários de elétrons para o átomo de O. Esses pares solitários de 

elétrons podem se ligar com os íons uranila, positivamente carregados, dessa 

forma promovendo a ocorrência do fenômeno de quimissorção (YI et al., 2016). 

Ademais, é possível ver uma mudança no espectro no pico de 

comprimento de onda correspondente às vibrações do estiramento da carbonila 

(1703 cm-1) e da carboxila (1442 cm-1). Além disso, a intensidade do pico em 841 

cm-1 também muda com a adsorção do U, indicando uma ligação do tipo O=U=O 

(WRUCK et al., 1999). Assumindo que apenas a adsorção de espécies 

monoméricas à superfície do biocarvão e levando-se em consideração a 

distribuição das espécies do urânio hexavalente nas condições de adsorção (pH 

3), a reação de adsorção pode ser esquematicamente descrita conforme a Figura 

62 (HADJITTOFI & PASHALIDIS, 2015): 

Figura 62 – Reação de adsorção do U(VI). 

 

Fonte: própria autora. 
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Por último, o espectro de FT-IR foi realizado para a amostra obtida por 

ativação física a 850 °C (BC350-A) e pode ser visualizado na Figura 63.. Como 

esperado, a temperatura pirolítica teve influência considerável sobre os grupos 

funcionais de superfície do BC350-A.  

As bandas de absorção atribuídas ao estiramento –OH de hidroxilas e 

ácidos carboxílicos (3600-3300 cm-1) e para o estiramento C═C de estruturas 

aromáticas (1650-1520 cm-1) são mais bem definidas nas amostras não-ativadas 

(Figura 63). Observa-se também uma diminuição da maioria das bandas 

correspondentes aos grupos estruturais, tais como: –CH2 e –CH3 de cadeia 

alifática com estiramento em 2942 cm-1, CO–aromático e –OH fenólico com 

estiramento em 1270 cm-1. 

Figura 63 – Espectro vibracional FT-IR / UATR do carvão sem ativação BC350 (A) 

e do carvão ativado, BC350-A (B). 

 

Fonte: autora da tese. 
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Esse resultado está em concordância com o processo de 

decomposição termogravimétrica, na qual o aumento da temperatura pirolítica 

provoca a diminuição da acidez e da polaridade na superfície do biocarvão 

produzido, sugerindo uma maior aromaticidade aos carvões ativados (CHEN et 

al., 2011, 2012a; KIM et al., 2013; UCHIMIYA et al., 2013).  

10.6.8.2 XPS 
A técnica de XPS é empregada na caracterização das funcionalidades 

de superfície de biocarvões (BANDOSZ, 2009; CHINGOMBE et al., 2005; 

MORENO-CASTILLA et al., 2000) a partir das energias de ligação dos 

fotoelétrons C 1s, N 1s, e O 1s (FIGUEIREDO et al., 1999). 

A composição elementar e o ambiente ligante do biocarvão de 

macaúba antes e depois da adsorção foram analisados por XPS (Figura 64). O 

espectro XPS do BC350 sem urânio consistiu de picos correspondentes aos 

átomos de carbono, oxigênio e nitrogênio. Um novo pico apareceu no espectro 

XPS do BC350 com urânio próximo ao pico K 2s em 377,63 eV. 

Figura 64 – Espectros XPS do BC350 antes e depois da adsorção do U(VI). 

 

Fonte: autora da tese. 
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De forma a deixar os picos mais resolvidos, os espectros em alta 

resolução foram decovoluídos e analisados usando o software de ajuste de 

gaussianas XPSPEAK 41 (Figura 65 e Figura 66). 

Figura 65 – Gráfico de XPS do C1s antes da adsorção do U(VI) ao BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Foram observados 3 gaussianas no espectro de XPS C 1s do BC350 

(Figura 65), incluindo C–C (284,8 eV), C–O (286,5 eV) e C=O (288,4 eV). Uma 

interpretação das gaussianas do C 1s do espectro de XPS está apresentada na  

Tabela 65.  

Tabela 65 – Atribuição dos picos no espectro XPS do C 1s. 

Energia de ligação (eV) Atribuição 
285,0 Estruturas aromáticas e alifáticas. Ligação de átomos 

de C com H e átomos de C 
286,0 Ligação C−O simples (álcool, éter, ácido carboxílico) 
287,5 Ligação C═O dupla (carbonila) 
289,0 O−C═O (carboxila, éster) 
290,5 Carbonato, CO2 
291,5 Plásmon 
Fonte: autora da tese. 
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Na Figura 66, o espectro apresentou 2 gaussianas após a adsorção do 

U com energias de ligação em 284,6 eV e 287,5 eV, atribuídas às ligações C–C 

de cadeias aromáticas e alifáticas e às ligações C=O de carbonilas, 

respectivamente. A gaussiana em 286,5 eV, referente à ligação C–O de hidroxilas 

e carboxilas desapareceu após a adsorção do U pelo BC350. 

Figura 66 – Gráfico de XPS do C1s após adsorção do U(VI) ao BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

A designação dos picos em N 1s no espectro é mais difícil devido à 

grande variedade de espécies (com diferentes estados de oxidação) que os 

átomos de nitrogênio podem formar.  

O valor da energia de ligação varia entre 399 eV (formas reduzidas do 

nitrogênio, como as aminas) a 404 eV (formas oxidadas do nitrogênio, como os 

grupos nitro ou os nitratos). O espectro de XPS para o BC350 apresenta uma 

gaussiana em 400,2 eV, enquanto o mesmo espectro, após adsorção de U, 

apresenta a gaussiana levemente deslocada em 399,2 eV (Figura 67). 

O espectro de XPS N 1s do BC350, após a adsorção do U, apresenta-

se mais resolvido, devido à contribuição do N do nitrato de uranila e do próprio 

HNO3 empregado na solução de U. 
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Figura 67 – Gráfico de XPS do N1s antes e depois da adsorção do U(VI) ao 

BC350. 

  

Fonte: autora da tese. 

O pico alargado O 1s presente originalmente no espectro do BC350 

pode ser decovoluído em gaussianas atribuídas a três estados químicos 

diferentes do oxigênio: 531,9 eV (ligação dupla C═O), 533,4 eV (ligação simples 

C−O), e 535,8 eV (ocluído por água, H−O−H) (LIN et al., 2008), conforme Figura 

68. 

Figura 68 – Gráfico de XPS do O1s antes da adsorção do U(VI) ao BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Observou-se,  Figura 69, apenas 2 gaussianas após adsorção do U 

pelo BC350, sendo que a gaussiana em 531,9 eV é levemente deslocada para 

531,5 eV, indicando um papel majoritário dos grupos carboxílicos na ligação dos 

íons de urânio (ZHAO et al., 2016). 

Figura 69 – Gráfico de XPS do O1s após adsorção do U(VI) ao BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

O pico do U4f, presente originalmente no espectro do BC350 após 

adsorção, pôde ser decovoluído em duas gaussianas intensas entre 375 e 410 

eV, um com energia de ligação centrada entre 381–382 eV e o outro, menor, 

localizado entre 391–392 eV (Figura 70).  

De acordo com a base de dados da NIST (NAUMKIN et al., 2000), as 

gaussianas em 381,3 e 391,5 eV na amostra de BC350 carregada com urânio 

puderam ser atribuídas aos orbitais f e acoplamento spin orbita U 4f7/2 e 4f5/2 do 

nitrato de uranila, UO2(NO3)2 (KRAUSE et al., 1988; WINER et al., 1987; 

TETERIN et al., 1981). Os resultados da análise de XPS estão em acordo com os 

obtidos da análise por espectroscopia no infravermelho. A representação 

esquemática dos prováveis complexos formados entre os grupos funcionais de 

superfície e os íons U(VI) está retratada na Figura 71. 
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Figura 70 – Decovolução do pico U4f após adsorção ao BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Figura 71 – Ilustração esquemática dos mecanismos propostos para adsorção de 

U(VI) no BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 
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 Análise por adsorção de N2 10.6.9

A análise por adsorção de N2 permitiu a determinação da área 

superficial específica (BET), do volume de poro e do tamanho médio dos poros 

para as amostras, ativada e não ativada, do biocarvão de macaúba, BC350-A e 

BC350, respectivamente. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

66. 

O biocarvão não ativado, BC350, apresentou um tamanho médio de 

poros de aproximadamente 383 Å (38,3 nm), característico de mesoporos (2 a 50 

nm). Porém, a área superficial, de 0,83 m2 g-1, indica a presença de macroporos 

(0,5 a 2 m2 g-1).  

Tabela 66 – Parâmetros obtidos pela análise da estrutura porosa do BC350 e do 

BC350-A: área superficial específica (ASE), volume de poro (Vp) e tamanho médio 

do poro (IBET).  

Parâmetros 

BC 

ASE  

(m2 g-1) 

Vp  

(cm3 g-1) 

IBET  

(Å) 

IBET  

(nm) 
BC350 0,8320 0,001295 383,181 38,31 
BC350-A 643,12 0,298 30,45 3,04 
Fonte: autora da tese. 

Segundo a classificação da IUPAC (MARTINEZ, 1988; THOMMES et 

al., 2015), a isoterma do tipo II é a que melhor se ajusta ao BC350 (Figura 72). 

Isotermas do Tipo II são observadas para materiais não-porosos ou 

macroporosos.  

A formação de uma monocamada de moléculas adsorvidas ocorre 

quando a pressão relativa é baixa, enquanto que a adsorção em multicamada 

prevalece em pressões relativas mais altas, de modo que a espessura do 

adsorbato aumenta progressivamente até a pressão de condensação ser 

alcançada (SING, 2001).  
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Figura 72 – Isoterma de adsorção do N2 a 77K para o BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

A Figura 73 apresenta a curva de distribuição de tamanho de poros 

correspondente à amostra de BC350. 

Figura 73 – Curva de distribuição de tamanho de poros para o BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Observa-se predominância de poros de tamanho médio característico 

de material mesoporoso (~ 38 nm) com fração significativa de macroporos (> 50 

nm).  

Na amostra BC350-A, o tamanho médio dos poros foi de 

aproximadamente 30 Å (3 nm) e o volume de poro ficou dentro da faixa de 0,15 a 

0,50 cm3 g-1, caracterizando o material ativado como essencialmente 

microporoso. Por isso, os dados da isoterma foram ajustados pelo método t-plot. 

A isoterma de adsorção e dessorção de N2 a 77K para o BC350-A está 

apresentada na Figura 74. Geralmente, as isotermas obtidas para carvões 

fisicamente ativados tendem a corresponder à curva do tipo IV, tradicionalmente 

atribuída a sólidos mesoporosos com uma fração significativa de microporos 

(CRINI & BADOT, 2011). Porém, segundo classificação da IUPAC (MARTINEZ, 

1988), a isoterma obtida (Figura 74) é compatível com as isotermas do tipo I, que 

representam sólidos microporosos.  

 Figura 74 – Isoterma de adsorção do N2 a 77K para o BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 
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Isotermas do tipo I mostram um rápido aumento de gás adsorvido à 

medida que se aumenta a pressão, até atingir um patamar. Isso se deve à grande 

facilidade de adsorção em poros com diâmetros menores que 2 nm. Após o 

preenchimento dos microporos, praticamente não há outras regiões onde a 

adsorção seja significativa. A curva, portanto, exibe uma região quase constante e 

volta a crescer quando o fenômeno de condensação começa a ocorrer (TEIXEIRA 

et al., 2001). 

A isoterma da Figura 74 exibe um ciclo de histerese. O ramo mais 

inferior representa as medidas obtidas pela adição progressiva de gás adsorvente 

(adsorção), enquanto o ramo superior representa a retirada progressiva 

(dessorção). Esse ciclo tem o aspecto H4, conforme a classificação da IUPAC 

(MARTINEZ, 1988), sendo associado a poros de fendas estreitas com formatos 

de cunhas, cones e/ou placas paralelas e capilares cilíndricos abertos em ambas 

extremidades, além de poros na região microporosa (THOMMES, 2010; LOWELL 

et al., 2006; SING, 1985; THOMMES et al., 2013; THOMMES et al., 2015). 

Observa-se também que para baixos valores de pressão relativa (P/P0 

≈ 0,1), o volume de N2 adsorvido pelo BC350-A é de aproximadamente  

208 cm3 g-1, enquanto que pelo BC350 é de apenas 0,00025 cm3 g-1. Esse 

aumento de volume adsorvido a baixa pressão relativa é decorrente de um maior 

desenvolvimento de microporos (< 20 Å), o que leva a uma maior área superficial 

específica no BC350-A. Quando P/P0 ≈ 1, o volume de gás adsorvido também é 

maior para a amostra ativada e, nesse caso, está relacionado à capacidade 

máxima de adsorção total de gás pelo sólido, comprovando a maior porosidade 

do biocarvão ativado. 

A área superficial de BET aumentou com o aumento da temperatura 

pirolítica devido ao escape de substâncias voláteis e à formação de canais na 

estrutura do biocarvão. A diminuição do poro e o aumento da porosidade é 

resultado da liberação de voláteis devido, não só ao aumento da temperatura de 

pirólise, mas também ao processo de gaseificação promovido pela ativação física 

com CO2. Esse comportamento é condizente com o que foi descrito na literatura 

(AHMAD et al., 2012; CHEN et al., 2012c; KIM et al., 2013). 
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A Figura 75 apresenta a curva de distribuição de tamanho de poros 

correspondente à amostra de BC350-A. Pode-se observar a prevalência de 

microporos em consequência do processo de ativação química, contribuindo para 

o aumento do volume de microporos, como mostrado na Tabela 66. O tamanho 

médio de poros do BC350-A ficou na faixa de 2-3 nm, caracterizando o material 

ativado como essencialmente microporoso. 

Figura 75 – Curva de distribuição de tamanho de poros para o BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

A comparação da estrutura porosa das amostras ativada e não ativada 

indicam, portando, que o processo de ativação levou de fato ao aumento da 

porosidade das amostras ativadas e lavadas. 

A porosidade (P) do BC350-A pode ser determinada como o volume de 

vazios do biocarvão, calculada de acordo com a Eq. (73). 

 
𝑃(%) =

(𝐹𝐻𝑙𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝐻 𝑎𝐻𝑉𝐻 − 𝐹𝐻𝑙𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝐻 𝑉𝑝𝑉𝑎𝐻𝑙𝑡𝐻)𝑥100%
𝐹𝐻𝑙𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝐻 𝑎𝐻𝑉𝐻

 
Eq. (73) 
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A densidade real (1,98 g cm-3) e a densidade aparente (0,74 g cm-3) 

foram determinadas na seção 10.6.2. A porosidade calculada para BC350-A 

corresponde a aproximadamente 63%. Portanto, o BC350-A pode ser classificado 

como um material de altíssima porosidade (> 50%) (FIORI & CARMIGNANI, 

2001). 

Em relação a outras biomassas empregadas como matéria-prima para 

produção de biocarvão, o biocarvão obtido do endocarpo de macaúba apresenta 

um potencial muito grande para ser empregado como material adsorvente, 

considerando que, através de sua ativação, é possível obter uma área superficial 

maior do que a observada para os biocarvões de outras biomassas. A Tabela 69 

(ANEXO) apresenta as áreas superficiais específicas obtidas para biocarvões 

produzidos de diferentes matérias-primas e em diferentes temperaturas de 

pirólise. 

 Morfologia 10.6.10

A análise microscópica pela técnica de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) permite avaliar a morfologia do biocarvão de macaúba ativado e 

sem ativação. 

10.6.10.1 BC350 
As micrografias apresentadas na Figura 76 foram registradas por 

emissão de elétrons secundários (ETD) e elétrons retro-espalhados (BSE). As 

imagens fornecem informações topográficas do BC350 e foram obtidas aplicando-

se tensões de aceleração de 15 kV e 20 kV e distâncias focais de 14,0 mm e 13,6 

mm para o ETD e o BSE, respectivamente. 

Os elétrons secundários fornecem imagem da topografia da superfície 

da amostra, enquanto os elétrons retro-espalhados fornecem, além da imagem 

topográfica (contraste em função do relevo), a imagem de composição (contraste 

em função do número atômico dos elementos presentes na amostra).  
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Figura 76 – Micrografias do biocarvão obtido a 350 °C, BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Apesar da elevada heterogeneidade da superfície, a morfologia é 

característica do carvão nos planos que formam degraus e pequenos bastões 

entrelaçados. Na imagem ampliada de 5426x (Figura 76), é possível observar 

uma superfície com cavidades porosas.  

Também é possível observar canais que proporcionam uma 

permeabilidade ao material (Figura 77), formados pelo transporte de vapor d’água 

e voláteis até a superfície do material (BANDOSZ, 2006). 
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Figura 77 – Detalhe dos canais permeáveis no BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Na Figura 78 foram selecionados uma região (“1”) e 3 pontos (“2”, “3” e 

“4”) na superfície do BC350. Empregando o detector de elétrons retro-espalhados, 

BSE, foi possível registrar a presença de alguns elementos ou impurezas na 

superfície do BC350. 

Figura 78 – Pontos e regiões selecionados para análise por EDS. 

 

Fonte: autora da tese. 

A imagem de BSE é gerada pela emissão de elétrons retro-espalhados 

e mostra diferenças composicionais na superfície do material. A técnica de 
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espectroscopia por dispersão de energia de raios X (EDS) possibilita a 

determinação da composição qualitativa das regiões em destaque.  

A Figura 79 representa a região demarcada como “1”. Observa-se a 

predominância de carbono, C, uma vez que nessa região não é visível nenhum 

composto ou impureza significativa, sendo portanto, basicamente, carvão. Platina, 

Pt, foi empregada para recobrir a amostra e, por isso, se faz presente. Oxigênio, 

O, e sódio, Na, também são observados, em menor proporção ao carbono.  

Figura 79 – EDS da região “1” da Figura 78. 

 

Fonte: autora da tese. 

A Figura 80 e a Figura 81 abaixo representam, respectivamente, os 

pontos “2” e “3” indicados na Figura 78. Observa-se, para ambos, emissões 

características das bandas K do Si corroborando com os resultados de 

fluorescência de raios X, que o apontaram como um dos principais constituintes 

inorgânicos. 
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Figura 80 – EDS do ponto “2” da Figura 78. 

 

Fonte: autora da tese. 

Figura 81 – EDS do ponto “3” da Figura 78. 

 

Fonte: autora da tese. 

A Figura 82 representa o ponto “4” indicado na Figura 78. Observa-se 

predominância de platina, Pt, e alumínio, Al. 
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Figura 82 – EDS do ponto “4” da Figura 78. 

 

Fonte: autora da tese. 

Figura 83 – Pontos e regiões selecionadas na superfície do BC350 para análise 

por EDS. 

 

Fonte: autora da tese. 

Na Figura 83 foram selecionadas duas regiões (“1” e “5”) e 4 pontos 

(“2”, “3” e “4”) na superfície do BC350, empregando a técnica de BSE.  
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Figura 84 – EDS da região “1” da Figura 83. 

 

Fonte: autora da tese. 

A região “1” encontra-se representada na Figura 84. Emissões 

características do K, Si e Ca são observadas, em concordância com os resultados 

da fluorescência de raios X, que indicavam altos teores desses elementos. 

Figura 85 – EDS da região “5” da Figura 83. 

 

Fonte: autora da tese. 

As regiões “2”, “3” e “4” apresentam as mesmas características 

representadas pela Figura 80 e pela Figura 81, em que o silício é o elemento 
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presente em maior proporção. O EDS da região “5”, apresentado na Figura 85, 

mostra predominância de K e C. Também se observa, em menor proporção, Na. 

O mapeamento elementar por EDS permite realçar os elementos por 

falsa cor, possibilitando visualizar a distribuição dos mesmos. Na Figura 86, é 

possível visualizar a distribuição do Si na superfície do BC350. Devido à 

topografia da amostra, uma sombra é gerada e, por isso, a visualização do 

carbono não é parcial. 

Figura 86 – Mapas composicionais das regiões em detalhe do BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 
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10.6.10.2 BC350-A 
Na Figura 87, é possível observar uma morfologia característica do 

carvão ativado, BC350-A, exibindo uma superfície essencialmente microporosa. 

Na imagem ampliada, é possível observar a abrangência da superfície porosa, o 

que aumenta a área superficial do material. 

Figura 87 – Micrografias do carvão obtido a 350 °C e ativado com CO2 a 850 °C, 

BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

A liberação de componente voláteis promoveu a formação de uma 

estrutura de feixes vasculares ou canais que proporcionam uma maior 

permeabilidade ao material em decorrência do aumento da área superficial e da 

estrutura porosa do mesmo (Figura 88). 
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Figura 88 – Detalhe dos canais permeáveis no BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

Na Figura 89, é possível observar uma seção transversal dos canais permeáveis 

no BC350-A. Nota-se que esses canais são profundos e atravessam quase que 

completamente a partícula. Internamente, esses canais apresentam bastões 

entrelaçados. 
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Figura 89 – Detalhe dos canais permeáveis no BC350. 

 

Fonte: autora da tese. 

Na Figura 90, foram selecionados 3 pontos (“1”, “2” e “3”) e duas 

regiões (“4” e “5”) na superfície do BC350-A. Empregando a técnica de difração 

de elétrons retroespalhados, BSE, foi possível detectar a presença de alguns 

elementos ou impurezas na superfície do BC350-A.  
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Figura 90 – Pontos e regiões selecionados para análise por EDS. 

 

Fonte: autora da tese. 

A imagem de BSE mostra diferenças composicionais na superfície do 

material. A técnica de EDS possibilita a determinação da composição qualitativa. 

A Figura 91 representa a região demarcada como “1”.  

Figura 91 – EDS do ponto “1” da Figura 90.  

 

Fonte: autora da tese. 
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Observa-se a predominância de Si em relação aos demais elementos 

(Na e K). A Pt ocorre em decorrência do recobrimento da amostra com esse metal 

e o C e o O são esperados no carvão. Composição semelhante se verifica nos 

pontos analisados “2” e “3”. 

Figura 92 – EDS da região “4” da Figura 90. 

 Fonte: autora da tese. 

A Figura 92 representa a região “4” indicada na Figura 90. Observa-se 

predominância de Si e K, em menor proporção, o Na e o Cl. 

Figura 93 – EDS da região “5” da Figura 90. 

 

Fonte: autora da tese. 
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A Figura 93 mostra predominância de C, indicando uma região em que 

o carvão tem maior pureza. 

Alguns cristais de menor tamanho foram observados pela técnica de 

BSE e estão realçados na Figura 94. A análise por EDS foi executada para 

avaliação qualitativa. 

Figura 94 – Detalhe de cristais isolados da amostra de BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

Dois pontos foram destacados, “1” e “2”, e as análises desses pontos 

por EDS estão apresentados nas Figuras a seguir. As contagens indicam a 

presença de um óxido de Ca. 
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Figura 95 – EDS do ponto “1” da Figura 94. 

 

Fonte: autora da tese. 

Figura 96 – EDS do ponto “2” da Figura 94. 

 

Fonte: autora da tese. 

O mapeamento elementar por EDS permite realçar os elementos por 

falsa cor, possibilitando visualizar a distribuição dos mesmos. Na Figura 97, é 

possível visualizar a distribuição do Si e do Ca na superfície do BC350-A. 
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Figura 97 – Mapa composicional das regiões em detalhe do BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

Dessa forma, através da técnica de EDS, foi possível confirmar a 

presença de alguns elementos ou impurezas na superfície do composto ativado, 

corroborando com os resultados de fluorescência de raios X.  

Os minerais alcalinos (Ca, Na e K) são comumente encontrados em 

biocarvões de diferentes biomassas (MANI et al., 2013; MARY et al., 2016, 

LEHMANN & JOSEPH, 2009). Durante a degradação térmica, os íons de K e Cl 

possuem uma mobilidade muito alta e começam a evaporar a temperaturas 

relativamente baixas (LEHMANN & JOSEPH, 2009). O Ca está principalmente 

localizado nas paredes celulares da biomassa e ligado a ácidos orgânicos 

(MARSCHNER, 1995). O Si é um componente majoritário de muitos biocarvões 

(PRAKONGKEP et al., 2013) e também está presente na parede celular como 

sílica ou cristalitos (MARSCHNER, 1995). Ambos, Si e Ca são liberados durante 

degradação térmica a temperaturas mais altas do que o K e o Cl (BOURKE, 

2006). 

Também foram analisadas amostras saturadas com U, após 

experimentos de adsorção. A morfologia do material permanece inalterada após a 

adsorção de U. Isso sugere que a adsorção de U à superfície do biocarvão não 

causou nenhuma modificação da estrutura superficial do biocarvão. 
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As emissões características das bandas Mα e Mβ do urânio não foram 

detectadas pela técnica de EDS, devido à limitação da técnica, a qual não 

possibilitou a detecção do U nas concentrações do estudo. Dessa forma, não foi 

possível confirmar a presença do urânio na superfície do composto saturado. 

Entretanto, observou-se que a morfologia de superfície é influenciada 

pela temperatura de pirólise, uma vez que a amostra de BC350 foi obtida à 350 

°C e a amostra ativada, BC350-A, foi obtida à 350 °C e posteriormente ativada à 

850 °C com CO2. Nota-se que a amostra ativada desenvolveu porosidade 

superior ao precursor devido, principalmente à volatilização dos produtos da 

decomposição da celulose, hemicelulose e lignina.  

A maior capacidade do biocarvão ativado para remoção de U se 

explica devido ao aumento da porosidade, os quais podem acomodar uma 

quantidade consideravelmente maior de íons uranila, uma vez que o diâmetro do 

íon U(VI) tem apenas 92 pm, e os microporos apresentam um tamanho na escala 

de nanômetros (< 2 nm). A análise de BET confirmou presença de microporos 

nesse material.  

O aumento do número de poros implica no aumento da área superficial. 

Resultados similares foram relatados por ABU EL-RUB (2008), o qual observou 

um aumento na área superficial do biocarvão da madeira de pinheiro de 200 a 

330 me g-1 quando a temperatura aumentou de 700 para 900 °C.Um aumento da 

área superficial expõe mais grupos superficiais e favorece interações químicas e 

físicas com o U. 

 Mapeamento do urânio 10.6.11

A microfluorescência de raios X por energia dispersiva (μ-EDX) foi 

empregada para detectar a presença do urânio adsorvido no BC350-A. A tensão 

do tubo foi fixada em 15 kV, com ajuste automático da corrente, e diâmetro do 

feixe incidente de 50 µm. As medidas foram realizadas com tempo de varredura 

de 100 segundos por ponto. Os resultados estão apresentados na Tabela 67 e 

podem ser visualizados no gráfico da Figura 98. 
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Tabela 67 – Leituras das intensidades dos raios X dos elementos químicos no 

BC350 após adsorção do U(VI) medidas por micro-FRX. 

Elemento Intensidade de raios X (cps/μA) 
Kα KαC Lα Lβ1 Lβ2 Mβ 

Fe 0,036 - - - - - 
U - - 0,530 0,084 0,116 0,009 
Rh 0,098 0,192 - - - - 
Fonte: autora da tese. 

Figura 98 – Espectro de micro-FRX do BC350-A após adsorção do U. 

 

Fonte: autora da tese. 

Os raios X característicos emitidos pelas camadas mais internas de um 

determinado elemento são reunidos sob a denominação Kα e Kβ, decorrentes de 

transições eletrônicas L → K e M → K, respectivamente (série de Lyman). 

Similarmente, as linhas de emissão de raios X característicos Lα e Lβ originam-se 

da transição eletrônica das camadas M → L (Lα1, Lα2 e Lβ1) e N → L (Lβ2) (série de 

Balmer) (ASFORA, 2010). 

A linha de emissão Kα característica do elemento Fe apresenta uma 

intensidade muito baixa, indicando sua presença como provável impureza no 

material. 
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As linhas Kα e KαC (Compton) do Rh devem-se ao tubo de Rh, fonte de 

raios X. 

A exposição da amostra ao feixe de raios X promove excitação das 

camadas L no U. As linhas de transição β do U (16,48 keV e 17,23 keV) são as de 

menor probabilidade de ocorrência e possuem maior energia que a linha de 

transição α (13,66 keV). Os índices “1” e “2” nas transições Lβ1 e Lβ2 indicam a 

transição entre as subcamadas M-IV → L-II e N-V → L-III. A transição de maior 

intensidade ocorre em Lα. Como o urânio possui elétrons distribuídos em 

camadas de ordens superiores à M, também é possível identificar uma transição 

U Mβ referente à transição N-V (O) → N-3 (M) (série de Paschen). 

A análise por micro-FRX forneceu uma maneira eficiente para 

identificar o U presente no adsorvente e, com isso, comprovar a efetiva adsorção 

desse metal pelo BC350-A. Foi necessário empregar o material ativado, pois o 

BC350-A possui maior capacidade de adsorção para concentrações mais 

elevadas. A técnica de micro-FRX foi selecionada, porque a técnica convencional 

de FRX não é suficientemente sensível para detectar urânio nas concentrações 

de estudo. 

 Composição mineralógica 10.6.12

Os difratogramas correspondentes aos carvões de macaúba ativado e 

não-ativado, BC350-A e BC350, respectivamente, estão apresentados na Figura 

99. 

Para o carvão ativado, observa-se um difratograma típico de material 

amorfo, exibindo bandas largas em torno de 2ϴ = 23,38° e 2ϴ = 43,73°, 

correspondente às reflexões da estrutura micrografítica desordenada 

característica dos carvões ativados (SCHETTINO et al., 2007). Em contrapartida, 

o material precursor, BC350, apresenta uma banda na difração de raios X com 

intensidade máxima em 2ϴ = 22,6°. 
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É notável que ocorre um rearranjo na estrutura do material ativado, o 

qual foi submetido a temperaturas mais elevadas (850 °C) em comparação ao 

material precursor não ativado, o qual foi produzido a uma temperatura de 350 °C.  

Figura 99 – Difratograma de raios X para o carvão ativado, BC350-A, e o carvão 

não ativado, BC350. 
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Fonte: autora da tese. 

A partir dos difratogramas, foi possível determinar a distância 

interplanar média (d(002)) e o tamanho médio dos cristalitos (D) através das 

medidas do ângulo de pico e da largura à meia altura da banda correspondente à 

reflexão (002) da estrutura turbostrática (estrutura intermediária entre o estado 

amorfo e a grafita), respectivamente. Para essas avaliações, foi efetuada uma 

correção manual na linha de base dos difratogramas, com determinação 

subsequente da posição e da largura à meia altura da banda (002). Com esses 

parâmetros foram determinados os valores de d(002) e D, empregando-se a lei de 

Bragg (Eq. (10)) e a equação de Scherrer (Eq. (11)), respectivamente (IWASHITA, 

et al., 2004; KLUG & ALEXANDRE, 1996; TAKAGI et al., 2004; MARSH, 1989). 

Esses parâmetros estão apresentados na Tabela 68. 
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Tabela 68 – Parâmetros estruturais obtidos a partir dos difratogramas dos carvões 

ativados e sem ativação: distância interplanar média dos microcristalinos tipo 

grafite (d(002)) e espessura dos microcristalinos na direção perpendicular aos 

planos aromáticos (D). 

Amostras K λ β (°) β  (Rad) ϴ (°) d002 (Å) D (Å) 
BC350 (precursor) 0,9 1,5418 16,4 0,2862 11,30 3,93 4,94 
BC350-A 0,9 1,5418 10,2 0,1780 11,69 3,79 7,96 
Fonte: autora da tese. 

A análise dos parâmetros estruturais obtidos a partir desses 

difratogramas indica que, com a ativação, ocorreu um deslocamento do máximo 

de difração correspondente à reflexão (002) para posições angulares maiores em 

comparação com o precursor, simultaneamente à diminuição do alargamento 

deste mesmo máximo. Este deslocamento é uma evidência de uma diminuição na 

distância interplanar (d002) entre os planos aromáticos, demonstrando existir uma 

relação entre a d002 e a elevação da temperatura de ativação. A diminuição do 

alargamento da banda (002) demonstra um aumento no tamanho dos cristalitos 

(D) na comparação entre a amostra ativada e a não ativada. A amostra ativada 

apresenta menor d002 e um aumento no D quando comparada ao precursor não 

ativado. De posse dessas informações, o desenvolvimento de porosidade na 

amostra ativada pode ser relacionada à fração adequada de empacotamento dos 

microcristalinos (LILLO-RÓDENAS et al., 2001). 

Os valores qualitativos da DRX confirmam os resultados de CTC 

obtidos, pois é observado para os difratogramas do carvão BC350-A que os picos 

de maior intensidade apresentam maior contagem quando comparados com os 

difratogramas do carvão BC350, consequentemente seu valor de CTC é superior. 

Esse valor indica que esse carvão possui boas características de adsorção. 

A difração do BC350-A saturado com U evidencia a adsorção de U. Os 

padrões parciais de difração do BC350-A na presença e na ausência de U estão 

mostrados na Figura 100. 
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Figura 100 – Padrões de difração do (A) BC350-A/150; (B) BC350-A/25; e (C) 

BC350-A. 

 

Fonte: autora da tese. 

As amostras comparadas foram as de biocarvão ativado, sem urânio, 

ou simplesmente BC350-A, e de biocarvão ativado após experimento de 

saturação com urânio. A amostra “BC350-A/25” representa o biocarvão ativado 

após 24h de contato com solução a 25 mg L-1 de U. De acordo com a Tabela 42, a 

porcentagem de remoção a essa concentração foi quase que total (97,53 %). A 

amostra “BC350-A/150” representa o biocarvão ativado após 24h de contato com 

a solução a 150 mg L-1 de U. De acordo com a Tabela 42, a porcentagem de 

remoção a essa concentração foi de 56,08 %, isto é, aproximadamente a metade. 

Ou seja, a denominação “BC350-A/150” não traduz a quantidade de urânio 

efetivamente adsorvida no biocarvão, ou seria “BC350-A/84”, assim como o 

“BC350-A/25” seria “BC350-A/24”. 

O formato simétrico do pico de reflexão d(001) para as amostras com U 

aponta para existência de uma intercamada heterogênea. A análise de DRX 

indica que o U está localizado parcialmente na intercamada. 
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Um deslocamento (“shift”) do pico de reflexão d(001) para valores 

menores de 2θ foi observado para as amostras com U adsorvido (25 e 150 ppm) 

em relação àquela sem U, sendo mais significativo para a amostra com maior teor 

de U adsorvido (BC350-A/150). Conforme a quantidade de urânio adsorvida 

aumenta, a intensidade desse pico também aumenta (Figura 101). 

Figura 101 – Aparecimento do pico em 2ϴ de 21,7°, em menor intensidade, no 

BC350-A/25 e, em maior intensidade, no BC350-A/150. 

 

Fonte: autora da tese. 

O deslocamento do pico de reflexão d(001) de 23,6° para 22,9° 

(BC350-A/25) e 22,4° (BC350-A/150) indica a entrada do cátion uranila na 

intercamada no biocarvão (SYLWESTER et al., 2000).  

Um estudo indicou que os íons uranila formam complexos de superfície 

de esfera-externa (“outer-sphere”) na intercamada (“interlayer”) do biocarvão com 

um ângulo de aproximadamente 45° à superfície normal (GREATHOUSE et al., 

2005). A formação desse complexo fica evidenciada pelo surgimento do pico em 

2ϴ de 21,7°. Conforme a quantidade de urânio adsorvida aumenta, a intensidade 

desse pico também aumenta. 
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11 CONCLUSÃO 

A caracterização do endocarpo de macaúba foi um passo importante 

para demonstrar a sua aplicabilidade como matéria-prima para produção de 

biocarvão com qualidade e rendimento satisfatórios.  

A análise proximal dos biocarvões obtidos em diferentes temperaturas 

de pirólise permitiu selecionar a temperatura de pirólise para a execução dos 

estudos de adsorção.  

O estudo dos parâmetros de adsorção possibilitou determinar as 

condições mais adequadas para maximização da adsorção do U(VI) pelo 

biocarvão de macaúba. De acordo com o planejamento fatorial 23, tanto os efeitos 

principais, quanto as interações relacionadas ao pH  foram as mais significativas, 

influenciando no processo de adsorção.  

A comparação da adsorção do U(VI) pelos biocarvões produzidos em 

diferentes temperaturas de pirólise empregando os parâmetros otimizados 

possibilitou avaliar as temperaturas nas quais se obtém um material com 

propriedades adsorventes superiores: 250 °C, 350 °C, 450 °C, em ordem 

decrescente de capacidade de adsorção.  

Apesar do biocarvão obtido a 250 °C apresentar uma maior eficiência 

de remoção (aprox. 86 %), a temperatura de 350 °C foi selecionada, por produzir 

um biocarvão com um teor mais elevado de carbono fixo e, portanto, com maior 

estabilidade.  

A ativação do biocarvão de macaúba possibilitou o melhoramento do 

material, elevando sua eficiência de remoção para o U(VI) de aprox. 80 % para 

mais de 99 %.  
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Em um estudo de caso, foi demonstrado que o biocarvão de macaúba 

pode ser empregado para o tratamento complementar de rejeitos aquosos 

provenientes da etapa de precipitação de UF4 do ciclo do combustível nuclear, 

obtendo-se resultados satisfatórios que atendem aos requisitos legais vigentes.  

As caracterizações dos biocarvões permitiram confirmar a influência da 

temperatura pirolítica na composição final dos mesmos, evidenciando a 

importância dos grupos funcionais de superfície, especialmente os oxigenados, no 

processo de adsorção.  

Na adsorção de U(VI) pelos biocarvões produzidos em temperaturas 

pirolíticas mais baixas (250, 350 e 450ºC), prevaleceram as interações químicas 

(complexação e/ou precipitação) e a troca-iônica.  

No caso do biocarvão ativado, a atração eletrostática e a adsorção 

física foram predominantes, devido ao desenvolvimento da superfície porosa. As 

técnicas de caracterização empregadas permitiram evidenciar a adsorção do U 

pelo biocarvão de macaúba, bem como propor mecanismos pelos quais o 

processo de adsorção ocorre.  

Por fim, a empregabilidade do endocarpo de macaúba como matéria-

prima para produção de biocarvão para aplicação como adsorvente na remoção 

de urânio de soluções aquosas foi comprovada com sucesso. 
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12 TRABALHOS FUTUROS 

Um tratamento mais abrangente dos efluentes aquosos contendo U(VI) 

no IPEN requer o aumento de escala na produção do biocarvão de macaúba para 

atender adequadamente à demanda. Devido a restrições operacionais, a 

produção do biocarvão, atualmente, é limitada. Por isso, a obtenção de recursos 

para financiar uma unidade de pirólise em escala piloto se faz necessária para a 

implementação de um programa visando empregar biocarvão para o tratamento 

de rejeitos aquosos contaminados com U(VI). 

A avaliação da imobilização do biocarvão saturado com urânio, obtido 

após tratamento do efluente líquido, está prevista em um projeto envolvendo 

quatro Centros de Pesquisa do IPEN (CCTM, CQMA, CEN e GRR). 

O estudo do efeito da temperatura no processo de adsorção do U(VI) 

pelo biocarvão de macaúba permitirá obter os parâmetros termodinâmicos do 

sistema. O estudo de um sistema dinâmico por meio de ensaios em leito fixo 

também pode ser realizado. Esse sistema promove o tratamento de grandes 

volumes de efluentes de forma contínua, permitindo a obtenção de dados para 

ampliação de escala. 

A aplicação do biocarvão de macaúba para a remoção de U(VI) de 

efluentes aquosos diversos está condicionada à composição desses efluentes, 

pois a presença de outros elementos pode ter alguma influência no processo de 

adsorção. Nesse caso, é importante realizar um estudo de coexistência de íons. 

Outra possibilidade é avaliar outras biomassas enquanto matérias-

primas para a produção de biocarvões empregados como adsorventes para 

remoção de U(VI) de soluções aquosas. A complexidade desse estudo está na 

otimização dos parâmetros de pirólise e das condições de adsorção para cada 

tipo de biomassa, permitindo uma comparação adequada do desempenho dos 

diferentes adsorventes. 
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O potencial do biocarvão de macaúba pode ser avaliado quanto a sua 

empregabilidade também para outros adsorbatos e matrizes, ampliando a sua 

margem de aplicação.  

Uma avaliação do ciclo de vida (ACV) pode ser realizada para verificar 

os impactos de todas as etapas envolvidas para que o produto cumpra sua função 

na cadeia de produtividade, desde a extração e processamento da matéria‐prima 

até o descarte final, passando pelas fases de transformação, produção, 

transporte, distribuição e uso. Dessa forma, a ACV pode contribuir para a 

diminuição da pegada ecológica (“footprint”), tornando a cadeia produtiva do 

biocarvão mais sustentável. 

Nesse ínterim, uma das etapas críticas na produção do biocarvão é a 

pirólise, que, além de consumir energia, libera subprodutos tais como o bio-óleo e 

o gás de síntese. O primeiro (bio-óleo) advém da condensação dos gases de 

processo, podendo ser aproveitado como óleo diesel. O gás de síntese ou 

“syngas” (CO2, CO, H2, hidrocarbonetos leves) pode substituir o gás natural ou ser 

convertido a etanol. No processo de pirólise lenta, é possível implementar um 

sistema autossustentado, aproveitando o gás de síntese para o aquecimento do 

forno, mediante adequação do projeto da unidade de pirólise. 

Outros gastos devem ser considerados para a produção de biocarvão 

em maior escala, tais como aqueles envolvidos no processamento do coco da 

macaúba, a fim de se separar o endocarpo, bem como os gastos relacionados à 

cadeia logística, correspondendo ao transporte da matéria-prima de sua região de 

origem até o local da produção do biocarvão. Gastos com a mão-de-obra, 

manutenção de equipamentos, gases, processo de ativação e análises também 

devem ser computados. Como esse estudo se restringiu à produção em escala 

laboratorial, visando apenas evidenciar as potencialidades do biocarvão de 

macaúba para remoção de U(VI) de soluções aquosas, um levantamento mais 

extensivo dos gastos pode ser realizado futuramente, caso a produção em larga 

escala venha a ser efetivamente implementada. 
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ANEXO 
 
Tabela 69 – Resumo das propriedades físico-químicas dos biocarvões aplicados na remoção de poluentes da água. 

Biomassa T (°C) t ASE  
(m2g-1) pH Composição elementar (%, massa) TC 

(%) 
RG  
(%) Ref. 

C H O N O/C H/C 
Bambu 450 – 10,2, N2 

a 8,7 76,89 3,55 18,10 0,23   – – (YAO et al., 2012) 
Bambu 600 – 375,5, N2 8,9 80,89 2,43 14,86 0,15   – – (YAO et al., 2012) 
Aroeira-
vermelha 

450 – 0,7, N2 9,3 75,63 3,59 17,22 0,28   – – (YAO et al., 2012) 

Aroeira-
vermelha 

600 – 234,7, N2 9,67 76,99 2,18 17,65 0,10   – – (YAO et al., 2012) 

Esterco de 
gado 

100 6 h – – 35,31 1,35 29,09 1,54 0,618 0,456 32,7 – (QIAN & CHEN, 2013) 

Esterco de 
gado 

400 6 h – – 29,19 0,66 11,78 0,74 0,303 0,269 57,6 – (QIAN & CHEN, 2013) 

Esterco de 
gado 

700 6 h – – 20,64 0,47 5,37 1,16 0,195 0,271 72,4 – (QIAN & CHEN, 2013) 

Pó de coco 250 1 h 1,7, N2 – 57,20 5,30 36,00 0,80 0,500 1,100  – (SHEN et al., 2012) 
Pó de coco 350 1 h 5,4, N2 – 72,40 4,20 21,60 1,00 0,200 0,700  – (SHEN et al., 2012) 
Pó de coco 500 1 h 153, N2 – 81,90 3,30 11,20 0,90 0,100 0,500  – (SHEN et al., 2012) 
Pó de coco 600 1 h 299, N2 – 83,80 2,60 11,60 0,80 0,100 0,400  – (SHEN et al., 2012) 
Palha de 
milho 

600 2 h 13,08, N2 9,54 35,88 1,64 1,86 0,43 0,040 0,550 60,2 – (CHEN et al., 2011) 

Esterco de 
vaca 

200 4 h 2,62 6,99 31,10 3,42 47,80 2,78 1,150 1,320 – – (CAO et al., 2009) 

Esterco de 
vaca 

350 4 h 6,84 10,1 25,20 1,67 51,50 2,22 1,530 0,790 – – (CAO et al., 2009) 

Esterco de 
vaca 

350 4 h 5,61, N2 9, 8 25,20   2,22   – – (XU et al., 2013) 

Eucalipto 400 30 min 10,35, N2 7,47 77,80 5,38 18,30 0,41   – – (SUN et al., 2013) 
Cana  300 2 h 2,09, N2 – 65,30 4,51 21,00 0,65 0,240 0,820 7,69 – (ZHENG et al., 2013) 
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Biomassa T (°C) t ASE  
(m2g-1) pH Composição elementar (%, massa) TC 

(%) 
RG  
(%) Ref. 

C H O N O/C H/C 
Cana 400 2 h 3,11, N2 – 72,30 4,09 18,70 0,69 0,190 0,670 8,45 – (ZHENG et al., 2013) 
Cana 500 2 h 11,12, N2 – 73,10 3,01 11,50 0,63 0,120 0,490 10,7 – (ZHENG et al., 2013) 
Cana 600 2 h 58,75, N2 – 78,60 2,22 11,20 0,55 0,110 0,340 11,3 – (ZHENG et al., 2013) 
Capim 200 1 h 3,3, N2 – 47,20 7,11 45,10 0,61 0,720 1,810 – – (SUN et al., 2011) 
Capim 300 1 h 4,5, N2 – 59,70 6,64 32,70 1,02 0,410 1,340 – – (SUN et al., 2011) 
Capim 400 1 h 8,7, N2 – 77,30 4,70 16,70 1,24 0,160 0,730 – – (SUN et al., 2011) 
Capim 500 1 h 50, N2 – 82,20 3,32 13,40 1,09 0,120 0,480 – – (SUN et al., 2011) 
Capim 600 1 h 75, N2 – 89,00 2,47 7,60 0,99 0,060 0,330 – – (SUN et al., 2011) 
Madeira de 
lei 

450 < 5 s 0,43, N2 5,57 53,41 2,30 5,67 0,07 0,080 0,520 38,5 – (CHEN et al., 2011) 

Madeira 
Hickory 

450 – 12,9, N2 8,04 83,62 3,24 11,45 0,17   – – (YAO et al., 2012) 

Madeira 
Hickory 

600 – 401, N2 9,36 81,81 2,17 14,02 0,73   – – (YAO et al., 2012) 

Miscanthus 
s. 

300 1 h 0,56, N2 8,28 68,48 5,50 25,71 0,31 0,280 0,960 2,19 53,84 (KIM et al., 2013) 

Miscanthus 
s. 

400 1 h 2,41, N2 8,68 81,20 4,09 14,29 0,42 0,130 0,600 2,74 68,73 (KIM et al., 2013) 

Miscanthus 
s. 

500 1 h 181, N2 9,49 86,66 3,20 9,74 0,40 0,080 0,440 2,48 80,32 (KIM et al., 2013) 

Miscanthus 
s. 

600 1 h 381,5, N2 10,05 90,71 2,26 6,70 0,33 0,060 0,300 2,25 88,6 (KIM et al., 2013) 

Casca de 
laranja 

400 2 h 428 11,6 68,40 4,80 19,80 2,00 0,200 0,800 5,0 – (OH et al., 2012) 

Casca de 
laranja 

600 2 h 137,1 12,1 74,70 2,10 13,40 1,70 0,100 0,300 8,1 – (OH et al., 2012) 

Casca de 
laranja 

700 2 h 110.2 12,3 74,80 1,60 13,40 1,70 0,100 0,300 8,5 – (OH et al., 2012) 

Casca de 
laranja 

300 6 h 32,28, N2 – 69,32 4,51 22,24 2,36 0,241 0,775 1,57 – (CHEN et al., 2012c) 
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Biomassa T (°C) t ASE  
(m2g-1) pH Composição elementar (%, massa) TC 

(%) 
RG  
(%) Ref. 

C H O N O/C H/C 
Casca de 
laranja 

700 6 h 201,4, N2 – 71,56 1,76 22,16 1,72 0,233 0,294 2,79 – (CHEN et al., 2012c) 

Casca de 
laranja 

150 6 h 22,8, N2 – 50,60 6,20 41,00 1,75 0,610 1,460 0,45 82,4 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

200 6 h 7,75, N2 – 57,90 5,53 34,40 1,88 0,450 1,140 0,3 61,6 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

250 6 h 33,3, N2 – 65,10 5,12 26,50 2,22 0,300 0,940 1,05 48,3 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

300 6 h 32,3, N2 – 69,30 4,51 22,20 2,36 0,240 0,780 1,57 37,2 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

350 6 h 51,0, N2 – 73,20 4,19 18,30 2,30 0,190 0,680 2,0 33 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

400 6 h 34,0, N2 – 71,70 3,48 20,80 1,92 0,220 0,580 2,1 30 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

500 6 h 42,4, N2 – 71,40 2,25 20,30 1,83 0,210 0,380 4,27 26,9 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

600 6 h 7,78, N2 – 77,80 1,97 14,40 1,80 0,140 0,300 4,04 26,7 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
laranja 

700 6 h 201, N2 – 71,60 1,76 22,20 1,72 0,230 0,290 2,79 22,2 (CHEN & CHEN, 
2009) 

Casca de 
palmeira 

400 30 min 2,46, N2 7,1 68,90 5,38 20,80 0,88   – – (SUN et al., 2013) 

Casca de 
amendoim 

300 3 h 3,14, N2 7,7 68,27 3,85 25,89 1,91 0,290 0,670 1,24 36,91 (AHMAD et al., 2012) 

Casca de 
amendoim 

700 3 h 448,2, N2 10,6 83,76 1,75 13,34 1,14 0,120 0,250 8,91 21,89 (AHMAD et al., 2012) 

Pinho 300 3 h 4,09, N2 – 84,19 4,37 7,57 3,88 0,070 0,620 7,2 57,57 (AHMAD et al., 2013) 
Pinho 500 3 h 13,06, N2 – 90,10 2,06 3,74 4,10 0,030 0,270 11,7 31,82 (AHMAD et al., 2013) 
Pinho 700 3 h 390,52, N2 – 93,67 0,62 2,07 3,64 0,020 0,080 18,7 24,95 (AHMAD et al., 2013) 
Pinho 300 6 h 19,92, N2 – 68,87 4,31 25,74 1,08 0,280 0,746 1,91 – (CHEN et al., 2012c) 
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Biomassa T (°C) t ASE  
(m2g-1) pH Composição elementar (%, massa) TC 

(%) 
RG  
(%) Ref. 

C H O N O/C H/C 
Pinho 700 6 h 490,8, N2 – 86,51 1,28 11,08 1,13 0,096 0,176 2,2 – (CHEN et al., 2012c) 
Palha do 
pinheiro 

100 6 h 0,65, N2 – 50,87 6,15 42,27 0,71 0,623 1,440 1,05 91,2 (CHEN et al., 2008) 

Palha do 
pinheiro 

200 6 h 6,22, N2 – 57,10 5,71 36,31 0,88 0,477 1,191 0,9 75,3 (CHEN et al., 2008) 

Palha do 
pinheiro 

250 6 h 9,52, N2 – 61,24 5,54 32,36 0,86 0,396 1,077 1,24 56,1 (CHEN et al., 2008) 

Palha do 
pinheiro 

300 6 h 19,92, N2 – 68,87 4,31 25,74 1,08 0,280 0,746 1,91 48,6 (CHEN et al., 2008) 

Palha do 
pinheiro 

400 6 h 112,4, N2 – 77,85 2,95 18,04 1,16 0,174 0,451 2,32 30,0 (CHEN et al., 2008) 

Palha do 
pinheiro 

500 6 h 236,4, N2 – 81,67 2,26 14,96 1,11 0,137 0,329 2,8 26,1 (CHEN et al., 2008) 

Palha do 
pinheiro 

600 6 h 206,7, N2 – 85,36 1,85 11,81 0,98 0,104 0,258 2,76 20,4 (CHEN et al., 2008) 

Palha do 
pinheiro 

700 6 h 490,8, N2 – 86,51 1,28 11,08 1,13 0,096 0,176 2,2 14,0 (CHEN et al., 2008) 

Lascas do 
pinheiro 

150 6 h 1,83, N2 – 49,20 6,20 43,60 0,26 0,664 1,510 1,04 88,9 (CHEN et al., 2012b) 

Lascas do 
pinheiro 

250 6 h 5,89, N2 – 57,70 4,33 36,30 0,28 0,472 0,902 1,74 64,7 (CHEN et al., 2012b) 

Lascas do 
pinheiro 

350 6 h 166, N2 – 65,40 2,57 29,80 0,35 0,341 0,471 2,26 32,6 (CHEN et al., 2012b) 

Lascas do 
pinheiro 

500 6 h 434, N2 – 69,70 2,18 23,80 0,38 0,256 0,375 4,32 17,3 (CHEN et al., 2012b) 

Lascas do 
pinheiro 

700 6 h 637, N2 – 84,90 0,99 9,36 0,00 0,083 0,139 4,74 15,3 (CHEN et al., 2012b) 

Pinheiro 300 20 min – – 61,60 3,42 34,82 0,16   – – (LIU & ZHANG, 2009) 
Casca de 
arroz 

300 20 min – – 51,62 2,08 23,82 0,11   – – (LIU & ZHANG, 2009) 
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Biomassa T (°C) t ASE  
(m2g-1) pH Composição elementar (%, massa) TC 

(%) 
RG  
(%) Ref. 

C H O N O/C H/C 
Casca de 
arroz 

350 4 h 27,8, N2 8,0 38,60   0,43   – – (XU et al., 2013) 

Palha de 
arroz 

100 6 h – – 37,30 2,43 39,98 1,83 0,805 0,776 18,4 – (QIAN & CHEN, 2013) 

Palha de 
arroz 

400 6 h – – 41,42 2,15 10,88 1,98 0,197 0,619 42,2 – (QIAN & CHEN, 2013) 

Palha de 
arroz 

700 6 h – – 34.77 1.05 0.50 1.42 0.011 0.360 58.3 – (QIAN & CHEN, 2013) 

Lodo 400 2 h 126,4 6,4 8.50 1.00 6.40 0.30 0.600 1.400 83.7 – (OH et al., 2012) 
Lodo 600 2 h 114,4 6,6 8,40 0,60 2,00 0,20 0,200 0,900 88,8 – (OH et al., 2012) 
Lodo 700 2 h 135,2 6,8 8,10 0,50 0,60 0,20 0,100 0,700 90,7 – (OH et al., 2012) 
Palha da 
soja 

300 3 h 5,61, N2 7,2 68,81 4,29 24,99 1,88 0,270 0,740 10,4 37,03 (AHMAD et al., 2012) 

Palha da 
soja 

700 3 h 420,3, N2 11,3 81,98 1,27 15,45 1,30 0,140 0,190 17,2 21,59 (AHMAD et al., 2012) 

Spartina 
alterniflora 

400 2 h 2,365  63,60 4,29 11,06 21,0
7 

  – – (LI et al., 2013a) 

Casca da 
beterraba 

600 2 h 2,6, N2 9,4 50,78 2,08 36,70 1,83   – 36,3 (YAO et al., 2011) 

Bagaço de 
cana 

450 – 13,6, N2 8,9 78,60 3,52 15,45 0,92   – – (YAO et al., 2012) 

Bagaço de 
cana 

600 – 388,3, N2 7,7 77,91 2,42 17,76 0,41   – – (YAO et al., 2012) 

Bagaço de 
cana 

300 6 h 43,88, N2 – 69,51 4,06 24,79 1,63 0,267 0,701 0,33 – (CHEN et al., 2012c) 

Bagaço de 
cana 

700 6 h 186, N2 – 81,79 1,60 15,07 1,54 0,138 0,235 1,97 – (CHEN et al., 2012c) 

Esterco 
suíno 

400 1 h 5,721, N2 – 41,80 0,95 20,64 3,16   43,5 – (TSAI & CHEN, 2013) 

Switchgrass 300 30 min 2,9, N2 – 70,50  22-23  0,370  3,7 42,9 (KUMAR et al., 2011) 
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Biomassa T (°C) t ASE  
(m2g-1) pH Composição elementar (%, massa) TC 

(%) 
RG  
(%) Ref. 

C H O N O/C H/C 
Madeira 200 1 h 2,3, N2 – 50,90 6,95 42,20 0,04 0,620 1,640 – – (SUN et al., 2011) 
Madeira 300 1 h 3,0, N2 – 54,80 6,50 38,70 0,05 0,530 1,420 – – (SUN et al., 2011) 
Madeira 400 1 h 28,7, N2 – 74,10 4,95 20,90 0,06 0,210 0,800 – – (SUN et al., 2011) 
Madeira 500 1 h 196,0, N2 – 81,90 3,54 14,50 0,08 0,130 0,520 – – (SUN et al., 2011) 
Madeira 600 1 h 392,0, N2 – 89,00 2,99 8,00 0,06 0,070 0,400 – – (SUN et al., 2011) 
 

a isotermas de adsorção de nitrogênio; T = temperatura de pirólise; t = tempo de residência; ASE = área Superficial Específica; TC = teor de 
Cinzas; RG = rendimento Gravimétrico. 
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